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• Ritmul lucrărilor agrico
le poate și trebuie să 
crească mult I

• Industria are nevoie de 
mai mult cocs; produc
ția de cocs a industriei 
poate spori

® înfăptuirea programe
lor de modernizare — 
obiectiv fundamental al 
economiei în etapa ac
tuală

/n spiritul sarcinilor subliniate 

la consfătuirea de lucru 

de la C.C. al P.C.R.

EXPORTUL
-realizat ritmic, integral!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
9 9

a efectuat o vizită de lucru în unități economice din Capitală

La recenta consfătuire de lucru de la C,C. al P.C.R.. tovarășul ■ Nicolae Ceaușescu a subliniat in mod deosebit cerința de a se lua toate măsurile necesarepentru realizarea ritmică, integrală a planului la pro- i ducția de export, la nivelul calitativ și' tehnic corespunzător, conform ■ contractelor încheiate cu partenerii străini. Pornind de la interesele ma- ; jore ale economiei, este necesar ca activitatea de comerț exterior, in fie- i care întreprindere. in fiecare centrală, să reprezinte preocuparea prioritară principală.De asemenea, s-a subliniat că se pot realiza o' dezvoltare mult mai puternică a schimburilor economice și a cooperării in producție, o creștere și mai accentuată a'eficienței comerțului exterior, asigurînd o valorificare corespunzătoare a materiilor prime și materialelor utilizate.Cum se acționează in mod. practic pentru înfăptuirea neabătută a acestor sarcini ? Iată tema investișațiilor in două unități industriale din județele Sălaj și Alba.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a fâcut, miercuri, 15 martie, o vizită de lucru la în
treprinderea de mașini grele și la secțiile de producție de pe 
platforma industrială Berceni ale întreprinderii „Vulcan" din
Capitală.Secretarul general al partidului s-a Intilnit cu aceste puternice colective muncitorești pentru a examina rezultatele obținute în îndeplinirea planului, căile și acțiunile ce se cer întreprinse în vederea ridicării întregii lor activități pe un plan calitativ superior, la nivelul posibilităților, al dotării tehnice .existente, al importantelor sarcini ce le revin din planurile si programele de dezvoltare a tării, cu deosebire din programul energetic national.în centrul analizei s-au aflat probleme de deosebită însemnătate pentru activitatea întreprinderilor vizitate. pentru industria noastră constructoare de mașini in general, care — în lumina orientărilor si indicațiilor date de to, vară sul Nicolae, Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și la consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al partidului — este chemată să producă. pe baza unor tehnologii avansate. de înaltă productivitate, un număr sporit de agregate, echipamente, utilaje si instalații, de mare complexitate si tehnicitate, necesare sectorului energetic, celorlalte ramuri ale economiei naționale.Pornindu-se de la această cerință esențială, au fost stabilite. în timpul vizitei, măsuri concrete menite să asigure creșterea substanțială a producției. realizarea de noi produse la nivel mondial. îndeosebi prin promovarea susținută a rezultatelor cercetării. perfectionarea continuă a organizării muncii si a proceselor de fabricație, folosirea mai eficientă a capacităților, valorificarea mai bună a experienței acumulate.Cu deplina convingere că vizita secretarului general al partidului se Înscrie — și de această dată — ca un moment de însemnătate hotărîtoare în viata întreprinderilor unde iși desfășoară activitatea, colectivele celor două unități economice bucu- reștene au intimpinat. pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu multă însuflețire, exprimindu-și. direct și cald, sentimentele de profundă dragoste, stimă și recunoștință pentru atenția și sprijinul permanent acordate muncii lor. pentru preocuparea statornică față de dezvoltarea și modernizarea industriei românești, pentru tot ceea ce a făcut și face ca înfățișarea Capitalei, a întregii țări să fie mereu mai înfloritoare, pentru ridicarea neîntreruptă a bunăstării poporului nostru.Vizita de lucru a început Ia 

ÎNTREPRINDEREA DE MA
ȘINI GRELE.La sosire. tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu multă, căldură și însuflețire de mii de oameni ai muncii, care au scandat îndelung numele partidului și al secretarului său general.O formațiune alcătuită din membri ai gărzilor patriotice si ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul. Tinere și tineri au oferit buchete de flori.Erau prezenti tovarășii Barbu Petrescu, prim-secretar al: Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei. Ion Radu. Silviu Curticeanu.în cadrul dialogului de lucru purtat de secretarul general al partidului cu reprezentanții conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, ai altor ministere, ai centralei industriale de profil și ai întreprinderii au fost abordate probleme privind înfăptuirea importantelor sarcini ce revin colectivului din programul energetic national, ca și diversificarea continuă a producției. realizarea unor produse de un înalt nivel tehnic și de calitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat de ministrul industriei construcțiilor de mașini, Eugeniu Radulescu, de directorul Întreprinderii, Dumitru Constantin, în legătură cu modul in care au fost îndeplinite sarcinile și indicațiile primite cu prilejul vizitei de lucru precedente, cu rezultatele obținute prin aplicarea acestora.Prezentindu-se evoluția principalilor indicatori în perioada care a trecut din actualul cincinal, s-a subliniat că, în acest an. producția industrială a întreprinderii urmează să se dubleze față de 1985.Pe parcursul vizitei s-a arătat că, acționîndu-se în spiritul orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, ponderea utilajului energetic, în special a celui destinat centralelor nuclearo-electrice, a crescut in structura de fabricație a întreprinderii. S-a evidențiat că sînt create toate condițiile ca obiectivul prevăzut pentru actualul cincinal — a- cela ca utilajul energetic să dețină ponderea principală în producție — să fie realizat încă din acest an.Gazdele au raportat despre aplicarea măsurilor înscrise in programele de perfecționare a organizării muncii și modernizare a procese or de fabricație, reliefind că, prin reorganizarea fluxurilor și introducerea de noi tehnologii, s-a asigurat un însemnat spor de producție, paralel 

cu reducerea costurilor și consumurilor de energie și combustibil. S-au prezentat, de asemenea, preocupările existente pentru mecanizarea unor operații tehnologice, introducerea tehnicii de calcul, programarea și urmărirea realizării producției.In timpul vizitei, o atenție de prim ordin a fost acordată livrării, Ia termenele prevăzute, a echipamentelor și instalațiilor pentru Centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă, precum și pentru celelalte centrale termice aflate în construcție în diferite zone ale țării.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat faptul că sînt încă rămineri în urmă în producerea utilajului e- nergetic și a cerut să se ia măsuri ferme în vederea recuperării, în cel mai scurt timp, a restanțelor din a- cest domeniu. Secretarul general al partidului a insistat asupra atenției deosebite ce trebuie acordată folosirii la întreaga capacitate a mașinilor de prelucrare prin așchiere, introducerii de tehnologii și metode de lucru moderne, aceasta repre- zentînd calea sigură a creșterii pro- , ductivității muncii, reducerii duratei de execuție a produselor, sporirii eficienței economice a întregii activități.Secretarul general al partidului a analizat rezultatele obținute prin modernizarea fluxurilor tehnologice la oțelăria electrică, a utilajelor din dotare. A fost subliniat faptul că. în cursul acestei luni, urmează a fi încheiate lucrările de modernizare la cuptorul electric nr. 3, ceea ce va asigura producerea de oțeluri' cu puritate ridicată. i!:Tovarășul Nicolae Ceaușescu a atătat că in acest sector se impune cu deosebire s» se acționeze pentru îmbunătățirea tehnologiilor de elaborare și turnare, astfel incit să se asigure un coeficient de scoatere a metalului cit mai ridicat, să fie reduse la minimum pierderile de orice fel.Adresindu-se cadrelor de conducere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că întreprinderea de mașini grele București dispune de o bază tehnică deosebit de puternică, de un colectiv de muncă valoros, de tot ce este necesar pentru a-și Îndeplini în întregime importantele sarcini încredințate, pentru sporirea continuă a producției, pentru realizarea unor echipamente și instalații de înaltă tehnicitate și complexitate.în repetate rinduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a discutat cu muncitori din întreprindere, i-a întrebat despre activitatea lor, cerîn- du-le să muncească mai bine, să a- sigure economiei naționale utilajele necesare producerii energiei electrice.Mulțumind pentru vizita efectuată, muncitorii. maiștrii, inginerii l-au asigurat pe secretarul gerțeral al partidului că vor . face totul pentru transpunerea neabătută in viață a indicațiilor date cu acest prilej, pentru ridicarea, la un nivel superior de calitate și eficiență, a întregii activități, pentru îndeplinirea ritmică, integrală a sarcinilor ce le revin în acest an și pe întregul cincinal.

Importantele probleme ale dezvoltării și modernizării producției au fost analizate și .în cursul vizitării secțiilor de producție ale ÎNTRE
PRINDERII „VULCAN", ate pe platforma industrială Berceni.Colectivul . .întreprinderii a făcut secretarului • general al partidului o primire deosebit de călduroasă.■Preocuparea statornică a specialiștilor de aici, a întregului colectiv in direcția .sporirii volumului de utilaje și agregate tehnologice, creșterii nivelului tehnic, calitativ și de competitivitate al acestora se regăsește in numeroase realizări da prestigiu,' . ce contribuie la înfăptuirea . unor programe prioritare la nivel național — energetic, nuclear, petrolier, naval.

S-a raportat că înfăptuirea indicațiilor date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei de lucru efectuate aici în 1987 a asigurat utilizarea mai bună a capacităților de producție, modernizarea fabricației, sporirea eficientei economice.Referindu-se Ia rezultatele obținute pină în prezent, directorul întreprinderii, Alexandru Pelle. a prezentat modul în care se acționează pentru îndeplinirea planului-, atenția deosebită ce se acordă realizării producției fizice și oelei destinate exportului.în acest sens s-a subliniat - faptul că, in primele două luni ale acestui an, a fost depășită producția-marfă planificată, că s-au adoptat o. serie de măsuri in vederea sporirii. în continuare, a volumului de echipa

mente realizate în. cadrul capacităților existente.Un Ioc important In cadrul analizei efectuate de secretarul general al partidului l-a ocupat îndeplinirea sarcinilor extrem de însemnate ce revin unității rîn asigurarea utilajelor și echipamentelor destinate centralelor termoelectrice. A foșt examinată, situația livrărilor de componente pentru grupurile energetice care urmează să fie puse în funcțiune la diferite termocentrale din țară, de subansam- ble, și piese de schimb necesare executării in bune Condiții a reparațiilor capitale și curente.'Secretarul general al partidului a cerut să se acționeze cu hotărire pentru lichidarea neajunsurilor manifestate. în /abriegrea și livrarea la termenele planificate a unor echipamen-
(Continuare în pag. a V-a)

Calitatea-un argument decisivUnitate economică tinără, între- . prinderea de .anvelope din municipiul Zalău s-a . confruntat Ia începutul activității cu o serie de probleme in ce . privește organizarea producției, și a muncii, cu deosebire in'ridicarea pregătirii profesionale a personalului muncitor la nivelul dotării tehnice ' moderne. Un proces complex; . care necesita, in primul rind. timp, dar și perseverență, o bună organizare. Fapt esțe că, „din mers", muncitorii, inginerii și tehnicienii de aici au reușit să-și Însușească bine tainele chimiei industriale, ramură nouă pe aceste meleaguri, ajungind să stăpipească bine tehnologiile de fabricație. Ceea ce. a permis colectivului să se afirme Si pe piața externă cu produsele pe care le realizează, exportul ajungind să’ reprezinte mai bine de .30 la sută din totalul producției fabricate anul trecut. .Care este explicația unei asemenea pătrunderi rapide și eficiente pe piața externă ?— Noi livrăm producția de export In totalitate prin întreprinderea de comerț exterior ..Danubiana" pe două căi : export direct de anvelope tip camion și indirect — anvelope pe care alte unități,. cum ar fi întreprinderea mecanică Mirșa, „Autobuzul" ' București, „Republica“-Re- gliin, le montează pe mașini și utilaje destinate unor parteneri străini, ne-a spus ing. Ioan Prunea. directorul. unității. Ca urmare a asimilării în fabricație a unor tipuri de anvelope cu performanțe superioare, competitive, volumul exportului a crescut intr-un ritm foarte alert, în acest an urmind să exportăm aproape 40 la sută din totalul producției. Realizăm in prezent 17 tipuri de anvelope pentru camioane. Am asimilat pentru prima dată in țară anvelopele 1 necesara echipării, utilajelor stationșre care lucrează in petrochimie, precum și pentru autobasculante de mare capacitate. Potențialul ridicat de rulaj la profilele noi. adică D-516 și D-517. cii indici de viteză la nivelul performanțelor atinse pe plan mondial, a făcut ca produsele noastre să fie foarte solicitate 'pe piața externă.— Cu ce rezultate s-au încheiat primele două luni ale anului in privința exportului ?— Am onorat in avans contracte și comenzi in valoare de peste 8 milioane lei.Un alt argument ai pătrunderii în ritm rapid pe piața externă il re
MUREȘ : Producție suplimentară cu consumuri reduseîn industria județului Mureș, preocuparea statornică pentru funcționarea cu înalt- randament - a utilajelor și instalațiilor si creșterea, pe această bază, a productivității muncii s-a concretizat in obținerea unor însemnate sporuri de producție. Astfel, in perioada care a trecut din acest an au fost realizate, în plus față de sarcinile de plan, produse ale industriei electrotehnice in valoare de 16,6 milioane lei, 73 mașini automate de țesut, 557 tone carbid, aproape 10 000 tone in- grășăminte. cu fosfor și potasiu, 1 793 mc prefabricate din beton armat. mobilier in valoare de 5.1 mi

prezintă calitatea deosebită a produselor fabricate, aspect in legătură cu care ne-au vorbit o serie de specialiști. maiștri și muncitori. Iată cum se acționează concret intr-una din secțiile de bază ale întreprinderii, secția asamblare.— Problema calității se pune 1a noi in termeni foarte riguroși — preciza Elvira Stejerean, șef secție asamblare. In acest scop, am instituit o competiție pentru selecționarea celor mai buni muncitori care lucrează pe liniile de fabricație specializate pentru producția de export Avem de pe acum 12 mașini specializate, la care lucrează 24 de muncitori cu înaltă calificare. în secția noastră, producția se realizează și se . analizează pe „echipaje". Fiecare inginer specialist are in subordine 3 echipaje, activitatea lui fiind apreciată in funcție de rezultatele in producție obținute de echipajele respective. Urmărim să avem cit mai multe echipaje care lucrează peptru export, lucru pe care il realizăm atît prin perfecționarea calificării profesionale, cit și prin realizarea unei atmosfere de reală competiție.Se cuvine relevat că formații specializate în producția de export au fost organizate și in secția amestecare. Preocupările pentru creșterea calității producției, a competitivității anvelopelor destinate exportului vizează și o serie de probleme de ordin tehnic. Astfel, ne-au reținut atenția măsurile de modernizare a sistemului de tăiere la linia de profilare, cele privind modernizarea sistemului de răcire a foilor de cauciuc, punerea in funcțiune a două mașini de montat diafragme, reducerea ciclurilor de vulcanizare pe seama îmbunătățirii calității agențiilor termici.T- Aplicăm ș.i o serie d« tehnologii noi — ne-a precizat Gavri.1 Mân, director tehnic al întreprinderii. Printre acestea, deosebit de importante sint tehnologia de realizare a camerelor de aer fără cauciuc natural și cea de fabricare a camerelor cu pereți groși.— Cum se comportă camerele - de aer realizate numai din cauciuc sintetic ?— Au aceleași performanțe calitative cu ale celor realizate din cauciuc natural, fapt demonstrat in practică.Pentru o mai bună coordonare a
(Continuare in pag. a V-a)

lioane lei. 630 tone antidăunători, confecții textile si din înlocuitori în valoare- de 3.4 milioane lei, precum și însemnate cantități de cherestea de fag si răsinoase. benzi transportoare, ferestre, țesături din mătase, ceramică de menaj și alte produse utile economiei naționale. De remarcat că aceste sporuri de producție au fost obținute in condițiile in care, prin aplicarea măsurilor de perfecționare si modernizare a proceselor de producție prevăzute, au fost economisite importante. cantităti de materii prime si materiale deficitare. (Gheorghe Giurgiu).
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INVESTIȚIA DE ÎNCREDERE
cum este afirmată, cit este onorată?

asemănător țării întregi prin ritmul intens al 
transformări revoluționare. Un străvechi ținut

Dîmbovița - Un județ 
dezvoltării, al profundelor 
românesc, odinioară — cu cetate de scaun și viteji pe măsură, acum - cu 
orașe și sate înnoite, cu mari platforme industriale și moderne ferme 
agricole, dar, mai cu seamă, cu oameni care făuresc dimensiunile impre
sionante ale acestei epoci de glorie, ai acestor ani de mari împliniri.

obli- 
toțitoți.

Muncă liberă, 
muncă pentru toțiPunînd puternic in evidență esen- adevăratului umanism revoluționar are înseamnă totul pentru om", varășul NICOLAE CEAUȘESCU, cretarul general al partidului, iblinia în Expunerea la marele fo- im democratic din noiembrie t iocietatea noastră socialistă este o cietate a muncii libere și are ția să asigure muncă pentru tățenii".Muncă liberă, muncă pentru ® drept fundamental și o îndato- e fundamentală, înscrise nu doar paragrafele legii, ci regăsite în ață, confirmate de viață, de înseși alitățile dîmbovițene. Ele înseam- t siguranța, zilei de mîine. în- amnă adevărata demnitate a omu- i. înseamnă cadrul afirmării capa- tăților și al înfloririi personalității nane.„170 000", Acesta este numărul ■rsonalului muncitor incadrat în litățile Dimboviței. O cifră incom- irabil mai mare decit cea existentă i mai bine de douăzeci de ani în ■mă, la întemeierea județului. Ea flectă adevăratul umanism, repre- ntă o uriașă investiție de încrede- , determinând, totodată, spectacu- ase ascensiuni pe traiectoria noi- r destine ale oamenilor acestor curi. A fi oțelar sau electronist, a specialist de inaltă calificare in dustrie sau în agricultură, a pro- cța cu ajutorul informaticii și al hnicii de calcul nu înseamnă doar i exercita o meserie", ci, mai ales, avea o altă șansă în viață, prin ■cesul la niveluri de calificare ț mai înaltă. O șansă creată de cialism și valorificată de oameni, r dovada o constituie, printre al- le, masiva participare — de ordi- 11 zecilor și zecilor de mii — la ogramele de reciclare, de policali- ?are, de perfecționare, conectarea t mai amplă la cuceririle științifi- :, la izvorul nesecat al cunoașterii. Rezultatele concrete ale „investiși in om" sînt încorporate în tot ■. se făurește trainic și frumos pen- u prezent și viitor, se regăsesc în tlul de „Erou al Muncii Socialiste" Combinatului de lianți și azboci- ent din Fieni, de „Erou al Noii Re- iluții Agrare" al Cooperativei agri- >le de producție Petrești, în locul I 3 țară și „Ordinul Muncii" cl. I do- ndit în ultimii ani de întreprinde- :a „Steaua electrică" din Fieni și itreprinderea de frigidere Găești, ecum și în multe alte rezultate de vestigiu. Pretutindeni în județul imbovița — la fel ca și pe cuprin- 11 întregii țări — mii și mii de imeni, în frunte cu comuniștii, cu •ganele și organizațiile de partid, lunecat ^CU dăruișqi f i pașjiW, cu 3 ir it nou, revoluționar pentru â în- eplini planul în profil teritorial și îarile programe de dezvoltare. De- gur, dacă munca de formare, re- artizare și folosire judicioasă a carelor din toate domeniile, de edu- are a lor în spiritul răspunderii entru îndeplinirea datoriei consti- lie „cheia" realizărilor, în mod fi- ?sc tot aici se află și „rădăcina" nor neîmpliniri care — în spiritul xigențelor formulate de secretarul eneral al partidului — se cer eintîrziat lichidate.
De ce este ocolită 

ocmai „problema-cheie" ?întreprinderea Electrocentrale Doi- ești, una dintre unitățile importan- 3 ale sistemului energetic național, creat în ultimii ani probleme deo- ebite, datorită neîndeplinirii sistematice a planului. Este drept, unele rtilaje sînt învechite, uzate. Dar nu
Valorificarea surselor de energie neconvențională

impune... Județul Argeș a acumulat în ui- i m ii ani o bună experiență in -pri- ■i.nța valorificării surselor de ener- de neconvențională. Realizări dintre ■ele mai însemnate se inregistrea- :ă pe linia producerii și valorifi- ării biogazului, care reprezintă reste 80 la sută din energia necon- ențională obținută în județ. Volu- hul cel mai mare se realizează in -tațiile de epurare a apei de la Pi- ești. Colibași, Curtea de Argeș și Jimpulung — care echivalează cu irca 7 000 tone combustibil conventional pe an. Urmează cele 5 in- talații din mediul agricol (cele -nai mari la I.A.S. Costești și Teiu), precum și cele 38 de instalații e- ■cistente în unități de interes social — Institutul de invățămint superior din Pitești, școala generală Uzuni, C—.______ ’pasul turistic Rătești ș.a. Mai

s-a acționat energic pentru modernizarea lor, pentru realizarea investițiilor. E drept, capacitatea calorică a cărbunelui primit este departe de cea prevăzută in proiect. Dar nici nu se face totul pentru buna sa gospodărire, pentru a se obține un randament maxim. Jn fiecare an, timp de mai bine de o lună, cîteva mii de oameni, organizați în schimburi, ajută să scoată lucrurile din impas. In fiecare zi, peste 200 de muncitori din alte întreprinderi lucrează fără întrerupere aici. Și tot in fiecare zi delegați ai ministerului și centralei, tovarăși din aparatul județean și municipal de partid vin aici, studiază, analizează, controlează, iau unele măsuri și urmăresc îndeplinirea lor. Și totuși situația nu se redresează corespunzător. De ce 7 Pentru că tot sprijinul primit este irosit de lipsa de răspundere a unor
Anchetă social-politică 

în județul Dîmbovița

coși alprecum executiv muncii vor măcar
cadre de conducere din compartimentele centralei electrice care — așa cum ne spune secretarul mitetului de partid, președintele biroului consiliului oamenilorau impresia că știu totul și nu să mai învețe nimic, nici cum să-și organizeze mai judicios munca. Ce sprijin din afară poate suplini, de pildă, iresponsabilitatea conducerii secției gospodăriei de combustibil — cea mai importantă din centrală ! — care nu a luat măcar măsurile strict obligatorii pentru protejarea conductelor pe timp de iarnă, pentru organizarea fluxului descărcării etc. 7O altă întrebare care s-ar putea formula : oare se manifestă prea multă îngăduință 7 Aparent — nu. Anul trecut, la Doicești, au fost date mai multe sancțiuni decît în întregul combinat de oțeluri speciale Tir- goviște, care are un personal de cîteva ori mai numeros I Tot aici, in ultima perioadă, ca urmare a unor neajunsuri grave în stilul de muncă, au fost înlocuiți mai mulți secretari ai unor organizații de bază. Dar, după cum se vede, numai sancțiunile și unele înlocuiri nu rezolvă situația creată.O analiză aprofundată pune în evidență o acută lipsă de cadre, bine pregătite politic și profesional, pentru conducerea compartimentelor funcționale, precum și de specialiști și chiar de muncitori calificați și necalificați, stabilizați în centrala electrică Doicești. întrebat cum acționează pentru remedierea acestei situații, k Gheorghe pltganu, șeful compartimentului parsertaMnvățâ- mint, s-a . mărginit . să răspundă : „Dăm anunțuri la ziarul local... Afișăm liste cu posturile Așadar, o activitate fie dintre cele măi de viață, de oameni anunțuri publicitare, mult.Pe bună dreptate această optică birocratică — a cărei nocivitate este confirmată de situația de la electro- centrala Doicești — a fost aspru criticată in analiza la fața locului a biroului comitetului municipal de partid Tirgoviște. în urma analizei s-a hotărît, printre altele, înlocuirea „in termen de 10 zile" a șefului compartimentului personal. Deși de atunci au trecut de mai multe ori cîte 10 zile, măsura nu a fost nici pină acum aplicată. în legătură cu această situație se mai pune și următoarea problemă : „Cînd întregul colectiv cunoaște măsura adoptată.

vacante...", care trebuie să vii, mai legată este limitată la Și nimic mai

Experiențe bune 
în județul Argeș

va sursă energetică asigură zilnic la un preț de cost extrem de redus — de numai 0,40 lei/mc — circa 10 000 mc biogaz. în cei 10 ani de activitate a instalației s-au produs peste 20 milioane metri cubl biogaz, bogat in conținut de metan și avînd o putere medie calorică de 6 000 kilocalorii/metru cub. care a înlocuit circa 14 000 tone combustibil convențional. Biogazul ce se obține — ne precizează interlocutorul — acoperă în întregime cantitatea de energie necesară activităților stației de epurare, răminind și un disponibil care e folosit la încălzirea laboratoarelor, atelierului mecanic, cuptoarelor de ars piatră de var, birourilor și altor spații. în cadrul stației se vor pune în funcțiune — în curînd — și 4 grupuri energetice care vor transforma o parte din biogaz în energie electrică....Complexul zootehnic de la Ro- ciu dispune și el de o sursă proprie de biogaz. întrucît la construcția instalației de biogaz s-au utilizat in bună parte materiale refo- losibiile, prețul construcției a fost de numai 10 la sută față de cel din deviz.Cum menționam, șl unii cetățeni din județ și-au construit instalații de biogaz. Astfel, Ion Neguț din Ro- ciu a fost primul posesor al unei a- semenea instalații încă în 1981. Are o capacitate de 16 mc și, cu ajutorul biogazului rezultat, încălzește casa și își prepară zilnic hrana.în prezent, prin grija Comitetului executiv al consiliului popular județean, s-a trecut la valorificarea, pe bază de programe detaliate, și a altor surse de energie neconvențională. Inginerul Gheorghe Marinescu, vicepreședinte al Consiliului popular județean, ne spunea sens : „Pe o scară mai largă va valorificată energia solară. Pină prezent, s-au dat în exploatare instalații solare, cu o capacitate 413 tone cc/an. Cele mai mari sint 
în acest fi în25 de în

cu ce autoritate și cu ce eficiență mai poate acționa șeful compartimentului respectiv ?“. Fără îndoială numai consecventa, concordanța dintre măsurile luate și acțiunile concrete întreprinse — sînt trăsături ale unui stil de muncă ce poate determina rezultatele scontate.Așa cum a subliniat din nou secretarul general al partidului la recenta consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. „pină la urmă rolul hotărî- tor îl au oamenii, muncitorii, tehnicienii, inginerii" și este firesc ca și la Doicești ei să-și îndeplinească acest rol.
A cunoaște oamenii, 

a acționa împreună cu ei în ultimul an, datorită unor rezultate necorespunzătoare au fost inlo- cuiți din funcții conducătorii unor compartimente importante din cadrul întreprinderii de utilaj petrolier Tirgoviște : ing. Vasile Florea, șeful atelierului de proiectare armături, și ing. Eugeniu Bratu, șeful a- telierului proiectare tehnologii la cald, care, totodată, au fost sancțio

nați de organizațiile de partid cu suspendarea dreptului de a îndeplini funcții pe linie de stat pe timp de un an. Nu punem în discuție justețea sancțiunilor respective — mai ales in contextul în care întreprinderea, în ansamblul ei, obține rezultate cu mult sub cerințe și posibilități — ci modul în care s-a procedat în timp, în legătură cu acești oameni, în ultimii trei ani fiecare dintre ei a obținut de cîte două ori calificativul foarte bine și o dată calificativul bine. Spicuim din caracterizările anuale (care se cam aseamănă între ele de la om la om și de la an la an) : „bun cunoscător al domeniului, bun conducător și organizator, energic și competent", „colectivul pe care-1 coordonează a contribuit substanțial la creșterea fabricației de armături" (tov. Florea) ; „activ, energic, disciplinat, bun conducător și organizator", „coordonează corespunzător atelierul de proiectare tehnologică" (tov. Bratu).Ce s-a întîmplat 7 S-au schimbat oamenii peste noapte 7 Au devenit dintr-o dată necorespunzători 7 Ori lipsurile existente de mai mulți ani în activitatea întreprinderii și a compartimentelor respective se regăseau și în munca lor 7 Nu cumva faptul că menționatele caracterizări anuale au fost alcătuite formal, birocratic, a dus la acumularea neajunsurilor, i-a lipsit de un sprijin real care, acordat la -timp, ar fi putut determina corectarea stărilor lucruri 7Răspunsurile se deslușesc de sine și sînt puse în evidență și __ șlțe realități din cuprinsul județului, Cădrele; ‘munca lor, rezultatele tre1 * * 4 buie^ cunoscute in timp, apreciate corect în timp, ajutate în timp și la timp. Lipsa de exigență nu folosește nimănui. îngăduința este masca înșelătoare a falsului umanism. Iar la temelia muncii cu oamenii trebuie să stea — așa cum prevăd limpede hotărîrile de partid, și legile țării — cunoașterea și aprecierea lor corectă, rezultatele concrete ale activității lor, comportarea in viața și munca de fiecare zi.

1 dindispensarul Mărășești, po- ______._v . *' 1 e- xistă. de asemenea, 40 instalații de biogaz în gospodăriile populației. In lotal. în județ se află în funcțiune la ora actuală 168 de instalații de biogaz, a căror energie e folosită, în principal, în procesele tehnologice, la încălzirea apei, a spațiilor de producție și de locuit, la producerea energiei electrice și prepararea hranei. Reziduurile rezultate din instalațiile de biogaz sînt folosite, cu bune rezultate, ca ingrășămînt a- gricol.Pornind de la avantajele incontestabile ale energiei neconvenționale, in acest an vor fi puse în funcțiune noi capacități, producția de biogaz urmind să sporească in județ cu aproape 50 la sută. Alături de instalațiile din unitățile industriale și agricole se vor realiza 780 instalații de mal mică capacitate în gospodăriile populației....Cum arătam, cel mal mare furnizor de biogaz este în prezent stația de epurare din Pitești, una din cele mai mari unități de profil din tară. De la inginerul Doru Băn- ceanu aflăm că aici apele uzate sînt supuse unui proces chimic și biologic, in urma căruia rezultă acumulările de nămol, bogate in biogaz. Problema care se punea la început era ca acesta să fie valorificat chiar în perimetrul stației de epurare, în cadrul oentralei termice. Ca atare, au fost construite, cu forte proprii, utilajele și instalațiile necesare, și în prezent respectl-

Cu atît mai de neacceptat este pentru un activist de partid și de stat invocarea necunoașterii oamenilor drept „scuză" pentru comiterea unor grave erori. Astfel, cu puțin timp în urmă a fost încadrată în aparatul consiliului popular comunal Voinești, avînd și atribuții de gestionară, o persoană care fusese recent condamnată la 2 ani și 6 luni muncă corecțională. întregii chestiuni s-a încercat să 1 se dea o stra- 

dela de

Piitești, Stațiunea viticolă

instaboga- rîuri- și al-
acesta va începe construcția la 14 microhidrocentrale. cu pu- instalată de 4 750 kW.atenție deosebită acordăm, de

cartierul Găvana dim Pitești, la căminul de nefamiiliști de la I.T.A.7 ' ' ' . Ștefă-nești. Energia solară captată se folosește la încălzirea apei. Pentru a- cest an s-au întocmit notele de comandă în vederea construirii de noi instalații de captare a energiei solare. cu o capacitate totală de 180 tone cc/an, la blocurile de locuințe din Colibași, Topoloveni, Costești, Hanul Valea Ursului și la o serie de obiective social-culturale arge- șene. Și energia eoliană a fost pusă •da treabă». Pînă acum funcționează 8 instalații eoliene de tip artizanal, fiind comandat la Institutul de metrologie din București un studiu pentru proiectarea unor lății de serie.Intrucit județul dispune de te surse de hidroenergie, pe le Argeș, Topolog, Doamnei . tele, au fost racordate la sistemul energetic național 10 miarohidrocen- trale. iar în curs de execuție se află altele, care vor dubla capacitatea de energie obținută din forța apei. Tot anul alte tereO asemenea, recuperării energiei termice refolosibile. în acest sens, pină la finele anului trecut au fost puse în funcțiune în județ mai multe instalații, dintre care cele mai mari sînt cele de la Combinatul petrochimic Pitești. întreprinderea de bioprotei- ne din Curtea de Argeș, Combinatul de fire sintetice din Cîmpulung. Energia recuperată — circa 16 000 tone cc/an — a fost folosită la sistemul de termoficare, asigurindu-se necesarul de resurse pentru 17 500 apartamente. Cit privește recuperarea resurselor energetice refolosibile cu potențial energetic mediu de la Combinatul petrochimic din Pitești, instalația de recuperare a fost pusă parțial în funcțiune în noiembrie 1988. asigurindu-se astfel apa caldă pe timp de iarnă pentru 46 000 apartamente. în prezent. — a adăugat in încheiere interlocutorul — se află în pregătire studii pentru valorificarea resurselor energetice re- folosibile și din alte unități industriale ale județului".
Gheorqhe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii

de co- pentru hotărî t. Nicolae al biroului exe- popular comunal, dosarului de an- situația că per- are antecedentetotul alt context, a cunoașterii oa-

nie „haină legală", tocmai încălcîn- du-se prevederile legii : „nu s-a mai ținut concurs din lipsă de candidați"... ; „a fost supusă verificării cunoștințelor de către comisia loCală de încadrare și promovare..." etc. Cum mai poate fi vorba de „concurs" și de „verificarea cunoștințelor" cind din capul locului legea interzice ocuparea unui asemenea post de către o persoană cu antecedente penale 7 Comisia instituită mitetul județean de partid anchetarea acestui caz a printre altele, destituirea lui Mateescu, secretar cutiv al consiliului care, la întocmirea gajare, „a ascuns" soana respectivă penale.Abordînd, în cu aceeași chestiune ; menilor, a realității, a vieții, remarcăm ca deosebit de edificatoare o analiză inițiată cu citva timp în urmă de biroul Comitetului municipal de partid Tirgoviște cu privire la participarea cadrelor de conducere la activitatea de partid, a organizațiilor de masă și obștești. Dintre multiplele aspecte relevate cu acest prilej reținem că, de pildă, ing. Bonifaciu Tulai, director al întreprinderii antrepriză de construc- ții-montaj „Dîmbovița", care de mai mulți ani nu-și realizează nici pe departe planul, ca și ing. Iulian Tu- dose, director al antreprizei de construcții industriale, unitate care se află într-o situație economică asemănătoare, au participat, timp de un an, numai la 5 și, respectiv, 3 adunări generale de partid. Deci nici măcar la adunările generale ale organizațiilor din care făceau parte, fără a mai pune la socoteală obligațiile lor de membri ai birourilor comitetelor de partid, de directori ai unităților ! în felul acesta nu numai că au încălcat prevederile statutare, îndatoririle de cadre de conducere, dar, în același timp, s-au privat de una din sursele deosebit de importante ale cunoașterii oamenilor, a stării lor de spirit, a felului în care analizează situațiile și își propun să acționeze, a măsurilor luate și a modalităților de îndeplinire. Aici nu e vorba de a sta la nesfîrșit în ședințe, ci de a fi împreună cu comuniștii, cu celelalte cadre, cu toți oamenii muncii în momentele hotărîtoare ale dezbaterii diferitelor stări de lucruri, ale adoptării deciziilor la diferite niveluri, ale raportării cu privire la îndeplinirea lor. E viața concentrată în esența ei, țâre se cheamă muncă în general, muncă de partid și se cheamă democrație muncitorească-revoluționară. E vorba deci onoratăprecum și de viața i oamenilor, înălțate la un de demnitate, la un nou conștiință, la noi modalități de împlinire și afirmare.
Gh. AT AN ĂS IU

care estede felul în„investiția de încredere", și și munca nou statut nivel de

CLUJ-NAPOCA

Acțiuni gospodărești

mai bază
Pentru înfrumusețarea si buna gospodărire a municipiului Cluj- Napoca s-au inițiat ample acțiuni care se desfășoară cu larga participare a cetățenilor. Din timp, primăria a stabilit lucrările ce trebuie să fie executate, cele multe dintre ele avînd lapropunerile și sugestiile făcute de cetățeni, deputați, asociațiile de locatari și organizațiile de masă și obștești. După cum ne spune prim-vicepreședintele comitetului executiv al consiliului popular municipal, Gheorghe Rusu, numai prin muncă patriotică sînt prevăzute să fie efectuate în acest an lucrări în valoare de 283 milioane lei. Practic. în cartiere au început lucrări intense de înfrumusețare și gospodărire. O dată cu refacerea și curățirea spațiilor verzi, a parcurilor și locurilor de agrement vor fi plantate, numai in această perioadă. 300 000 flori, 100 000 arbori și arbuști, 1 200 brazi. Totodată, se amenajează noi locuri de joacă pentru copii, iar cele existente sînt reparate cucontribuția unităților economice din municipiu. De asemenea, un accent deosebit se pune pe organizarea acțiunilor de recuperare a materialelor refolosibile. de igienizare a apelor, de prevenire a poluării acestora, (Marin Oprea),

de depunerile la de

Depunerile la C.E.C. 
prin consimțămînt scrisDeprinderea de a fi economi și de a avea spirit de prevedere este o trăsătură de caracter a poporului nostru, care s-a cultivat perseverent și s-a transmis din generație în generație căpătînd noi valențe și dimensiuni în condițiile actuale ale societății românești.Una dintre cele mai practice șl mai eficiente forme de economisire cu caracter permanent, lună lună, o reprezintă ’ . C.E.C. prin virament pe bază consimțămînt scris. Depunerile prin această formă se pot efectua, la alegere, pe libretul de economii preferat sau in contul curent personal, beneficiind atît de avantajele generale ale economisirii organizate la C.E.C., cit și de avantajele specifice pe care C.E.C. le acordă depunătorilor pentru fiecare instrument de economisire.Prin folosirea acestei forme de economisire se asigură efectuarea sistematică a depunerilor fără ca depunătorul să se deplaseze de fiecare dată la unitatea C.E.C.. aceste operații fiind făcute de serviciul financiar al întreprinderii sau instituției la care acesta lucrează.Dacă doriți să utilizați acest sistem practic de economisire necesar să solicitați unității sînteți încadrați să vi se nă la C.E.C., chenzinal sau este unde depu- lunar.

Imagini ale noilor edificii pentru oamenii muncii din municipiul Tîrgu Jiu

Stilul de lucru al consiliului popular
văzut prin ritmul și calitatea

construcției de locuințePreocuparea pentru perfecționarea stilului de muncă a devenit, în ultima vreme, o constantă a activității Consiliului popular municipal Tirgu Jiu.— Se poate afirma — aprecia primarul municipiului, tovarășul Titu Pîinișoară —, și faptele justifică pe deplin aceasta, că una dintre premisele esențiale ale unui stil de muncă eficient al consiliului popular o constituie urmărirea riguroasă a înfăptuirii propriilor noastre hotărîri. Â- ceasta este și chezășia sigură a transpunerii lor în practică, în timpul cel mai scurt și cu rezultatele dorite. Secretarul general al partidului ne-a atras atenția, în repetate rînduri, inclusiv în Expunerea la marele forum democratic din noiembrie 1988, că avem măsuri, hotărîri. decizii bune —• unele chiar foarte bune, oportune, pertinent întocmite, dar aceasta e ca și cind n-ar exista dacă nu sînt dublate de a realizării operativ la acesta este experiența programului cuințe.
urmărirea perseverentă lor, dacă nu se trece aplicarea lor. Adevărul demonstrat inclusiv de noastră în înfăptuirea construcțiilor de lo-IMPORTANT ESTE NU NUMAI A CONSEMNA GREUTĂȚILE. CI ȘI A LUPTA PENTRU ÎNLĂTURAREA LOR. în municipiul Tîrgu Jiu, în anul 1986 — ca să luăm numai acest reper mai recent — programul de construcții de locuințe a fost realizat în proporție de numai 76 la sută. Faptul a fost dezbătut în comitetul executiv al consiliului popular, in sesiuni, analizat la fața locului cu factorii de răspundere din domeniu. S-au tras concluzii, s-au luat măsuri, s-au stabilit hotărîri. în anul următor însă situația s-a repetat. Ia aceleași îngrijorătoare proporții — un deficit de 417 apartamente. Faptul a fost din nou dezbătut în comitetul executiv, analizat ș.a.m.d. Existau, ce-i drept, și de această dată, destule așa-numite „motive obiective". Situația putea fi și de această dată, ce-i drept, acoperită cu justificări : insuficienta forță de muncă în construcții, faptul că dezvoltarea impetuoasă a județului, mai cu seamă în ultimii ani, a făcut necesară concentrarea unui număr important de oameni ai muncii din construcții la Rovinari, Motru. Turceni ; existau greutăți în asigurarea la timp cu unele materiale de construcții.— Am înțeles la timp — ne asigură primarul — că importantă este nu numai simpla consemnare a greutăților, ci și lupta efectivă pentru înlăturarea acestora. Am priceput, o dată în plus, că nu trebuie să ne mărginim numai la constatarea că avem un program bun. că am stabilit hotărîri bune în domeniul construcției de locuințe, ci și, în același timp, și mai cu seamă, a ne mobiliza pentru realizarea lor efectivă. Ca atare, am urmărit în primul rînd ceea ce am stabilit — toate măsurile prevăzute să stimuleze ritmul construcțiilor de locuințe.Analizele s-au întețit, s-au aprofundat. S-au înmulțit controalele pe șantierele de construcții, acțiunile de sprijin. Au fost dezbătute concluziile cu factorii de resort, în cadrul sesiunii consiliului popular. Rezultatele n-au intîrziat să apară, cu toate că o parte dintre ..motivele obiective" au rămas aceleași ca în anii precedenți. în anul 1988, lucrurile au început să decurgă simțitor mai bine. Noua con

DE LA CASA DE ECONOMII $1 CONSEMNAȚIUNIsuma pe care doriți s-o economisiți.Sumele astfel economisite sînt înscrise în libretul de economii la ghișeul C.E.C. de la locul de muncă sau la unitatea C.E.C. unde s-a virat depunerea. înscrierea in contul curent personal a sumelor virate se efectuează automat la unitatea C.E.C. la care este deschis contul, ceea ce face ca acest instrument de economisire să fie cel mai avantajos pentru depunerile prin virament.Deoarece depunerile la C.E.C. au un caracter strict voluntar, suma consimțită să fie virată poate fi majorată sau micșorată după dorința depunătorului, care poate să dispună și anularea consimțămîn- tului.Depunerile pe bază de consimță- mint efectuate lună de lună, la care se adaugă sumele provenite din dobînzile în numerar și cîștigurile acordate de C.E.C., oferă depunătorilor posibilitatea realizării intr-un termen mai scurt a dorințelor personale privind procurarea obiectelor de valoare mare și de folosință îndelungată.
înscrierea dobînzilor 

în libretele de economiiCasa de Economii și Consem- națiuni informează depunătorii că toate unitățile C.E.C. din țară au început înscrierea dobînzilor în li- 

ducere a antreprizei de construcții- montaj nu mai caută justificări, ci soluții.Lucrurile au intrat, într-adevăr. pe un făgaș normal. Examenul perfecționării stilului de muncă a fost trecut cu bine. Sînt însă destule de făcut pentru ca activitatea în domeniul construcțiilor de locuințe să se ridice la nivelul exigențelor impuse, pentru ca programul construcțiilor de locuințe pe aeest an, ca și pe întregul cincinal. să fie integral îndeplinit.—Dacă nu dovedeam fermitatea necesară față de respectarea hotărî- rilor și termenelor stabilite, poate că situația în construcțiile de locuințe s-ar fi cronicizat — ne spunea Paulina Popescu, prim-vicepreșediinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal. Comandamentele săptămînale pe care le organizăm cu cei din construcții ne permit să controlăm problemele în mod operativ, să intervenim prompt, de cite 
In municipiul

Tg. Jiu

orî este cazul, pe lingă furnizorii de materiale, de mijloace de transport, pentru a preveni total justificări de felul : „planul s-ar fi realizat, dacă materialele soseau la timp, dacă am fi avut mijloace de transport..." și altele de felul acesta. Efectuăm controale periodice, complexe, în sectorul construcțiilor de locuințe, ne punem în temă permanent cu ultimele probleme ivite, căutăm, împreună cu oamenii, soluțiile cele mai bune. O experiență a noastră, destul de recentă, care a și început să dea bune rezultate, este aceea a sectorizării municipiului, fiecare membru al comitetului executiv al consiliului popular avînd în răspundere cîte un sector. Fiecăruia dintre aceștia i-a fost repartizat un „dosar" al sectorului (vizînd inclusiv programul de construcții de locuințe și stadiul îndeplinirii acestuia), fiecare raportează periodic, în ședințele comitetului executiv, despre îndeplinirea sarcinilor, reactualizîndu-și permanent dosarul, ținînd o evidență strictă a măsurilor stabilite, a îndeplinirii lor.CÎND CONLUCRAREA ESTE BUNA. DAR... REZULTATELE A- CESTEIA SÎNT SUB AȘTEPTĂRI, continuă tovarășa — organizațiile întreg munici- sprijin substan-„Nimic de spus — Paulina Popescu democratice din piui au dat un . _țial lucrărilor din construcții. Dar s-a simțit nevoia de a asigura cu mai multă ritmicitate prezența unei forțe de muncă suplimentare în construcții și atunci consiliul popular municipal a luat hotărîrea încheierii unor convenții între antrepriza de construcții- montaj și întreprinderile beneficiare de locuințe din municipiu, prin care acestea din urrpă se execute o serie de tru blocurile care li se repartizeze. S-amenea, măsura constituirii unor echipe de specialiști (instalatori, dulgheri, tîmplari, zidari) dintr-o serie de unități industriale, care să ajute la urgentarea lucrărilor".

angajează să lucrări pen- urmează să luat, de ase-

bretele de economii pentru sumele păstrate la C.E.C. pină la 31 decembrie 1988.Sucursalele și filialele C.E.C. care țin evidența depunerilor, precum și agențiile C.E.C. autorizate înscriu în tot cursul anului dobînda cuvenită titularilor pentru depunerile efectuate pe libretele de economii cu dobîndă la vedere, și pe termen de cel puțin un an, și cu dobîndă și cîștiguri. Pentru sumele păstrate în conturile curente personale, dobînzile aferente se adaugă la soldurile conturilor respective.Depunătorii din mediul rural au posibilitatea de a preda libretele la unitățile C.E.C. existente în localități, care le trimit pentru înscrierea dobînzilor sucursalelor sau filialelor C.E.C. unde se țin fișele de cont ale libretelor respective. La depunerea libretelor, titularilor li se eliberează adeverințe de primire, urmând ca, după înscrierea dobînzilor, titularilor respectivi să le fie restituite libretele care le aparțin. Este important de rețjnut că depunerea libretelor se poate face și la unitățile poștale, precum și la cooperativele de credit autorizate să efectueze operații C.E.C.Stimulent permanent care determină sporirea numărului depunătorilor. dobinzile acordate pe toate instrumentele de economisire contribuie la creșterea veniturilor oamenilor muncii care-și păstrează economiile la C.E.C.

Și totuși, problema forței de muncă pentru șantierele de locuințe ră- mîne deschisă. Tocmai de aceea, comitetul executiv al consiliului popular municipal și-a pus în plan pentru acest an îmbunătățirea activității liceului de construcții din localitate. De ce 7 Amănunte am încercat să aflăm de la tovarășul Ilie Pănoiu, directorul antreprizei de construcții- montaj.— Una dintre cauze ar fi aceea că liceul de construcții din municipiu — principalul nostru „furnizor" de cadre — nu a asigurat și încă nu este în măsură deocamdată să asigure necesarul de forță de muncă antreprizei noastre.— De vină să fie carențele conlucrării dintre dumneavoastră și liceul de specialitate 7— Nici vorbă — avem cu liceul de bună, discu- cordiali. Din sînt sub aș-acestui stra-
construcții o colaborare tăm în termenii cei mai păcate însă, rezultatele teptări.— Care să fie motivul nlu paradox ?— Motivele sînt cel puțin două : în primul rînd, o chestiune de mentalitate : părinții își îndrumă copiii spre liceele cu „tradiție", cu prestigiu. La liceul de construcții ajung de regulă cei care nu au fost admiși la concursul de admitere în alte părți — riu vin, cu alte cuvinte, din vocație, ci, în ultimă instanță, mai mult de nevoie. Și deosebirea e mare între un lucru făcut de voie și unul făcut de nevoie. Acesta este și motivul pentru care, la absolvire, elevii evită să se îndrepte spre construcții, părinții le caută locuri de muncă „mai călduțe". La noi ajung tot „în ultimă instanță", și ajung în proporție de 85—90 la sută fete. E drept, aici ne revine și nouă o vină serioasă : s-au dat, în anii tre- cuți, cu prea multă ușurință „negații", transferuri etc. Deși acestea s-au împuținat, încă nu sintem, totuși, destul de drastici. Fapt este că liceul nostru are 30 de maiștri și instructori, dar, în anii care au trecut, antrepriza noastră n-a izbutit să angajeze — anual — 30 de absolvenți ! Al doilea motiv, în afara celui menționat — al mentalității — ar fi unul care ține de orientarea profesională, de popularizarea, încă din timpul anilor de învățămînt gimnazial, a profesiei de constructor. Sintem con- știenți că, fiindu-ne cunoscute cauzele, printr-o mobilizare sporită din partea noastră, cu ajutorul consiliului popular, al organizației U.T.C., se pot corija efectele.— Dar, în același timp, măsuri ho- tărîte se cer luate nu numai pentru sporirea efectivului forței de muncă, ci și pentru folosirea adecvată a celei existente, direcție care e încă susceptibilă de serioase îmbunătățiri — remarcă primarul municipiului. Iar în această ordine de idei, aflăm și o- biectivele stabilite și urmărite acum sistematic : împiedicarea dispersării excesive a personalului muncitor, in diverse puncte de lucru, instaurarea, ca norme constante, de fiecare zi, a ordinii șl disciplinei în producție, mai buna organizare a muncii, folosirea intensivă și extensivă a utilajelor, precum și mai buna întreținere a acestora, creșterea gradului de industrializare a proceselor de producție, un plus de calitate în lucrări — sînt tot atîtea condiții ale reușitei.Rezultatele obținute în primele două luni ale anului, superioare perioadei corespunzătoare a anului trecut, dovedesc că măsurile mai sus amintite, la aplicarea cărora s-a și trecut, nu constituie o simplă declarație de intenții., RESURSE EXISTA. POSIBILITĂȚILE AU FOST DOVEDITE. TOTUL DEPINDE ACUM DE JUDICIOASA LOR UTILIZARE. Consiliul popular municipal Tîrgu Jiu a înregistrat, an de an, realizări însemnate în toate sectoarele de activitate. Am ales însă sectorul construcției de locuințe — unde au existat și încă mai există o serie de greutăți — tocmai pentru a proba prin acesta, cum perfecționînd continuu stilul de muncă, adecvîndu-1 realităților, piedicile, de orice natură ar fi ele, pot fi depășite. Reprezentanții organului puterii locale de stat au dovedit și dovedesc că dispun de însemnate resurse, de reale posibilități de mobilizare a tuturor forțelor — materiale și umane — în realizarea acestui amplu program — programul de construcții de locuințe — de a cărui înfăptuire integrală, la termenele prevăzute, se leagă nemijlocit îmbunătățirea permanentă a condițiilor de viață ale oamenilor muncii din acest municipiu, ridicarea gradului lor de civilizație și confort.Am ales sectorul construcțiilor de locuințe, tocmai pentru că experiența celor din Tîrgu Jiu dovedește cum sporita preocupare pentru urmărirea înfăptuirii propriilor hotărîri poate scurta simțitor drumul de la simpla intenție la faptă, în beneficiul întregii obști.

Lelia MUNTEANU 
Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii*



SClNTEIA — joi 16 martie 1989 PAGINA 3

Industria are nevoie de mai mult cocs;producția de cocs a industriei poate sporiO cerință esențială a îndeplinirii integrale, la toate sortimentele, a planului in industria metalurgică o reprezintă realizarea producției de cocs. In cadrul ciclului de articole consacrate preocupărilor colectivelor de oameni ai muncii din cocserii pentru îndeplinirea neabătută a sarcinilor de producție care le revin, ne oprim de această dată la uzina cocsochimică a Combinatului siderurgic din Reșița.Colectivului Combinatului siderurgic din Reșița îi revin și in anul 1989 sarcini deosebite, producția de oțel și laminate obținută aici fiind destinată în bună rhăsură unor programe prioritare ale economiei naționale. în domeniile energetic, minier și al construcțiilor de mașini. Și. de la bun început, se cuvine precizat că, frecvent, și pe bună dreptate, lipsa cocsului este invocată atunci cînd la Reșița nu se realizează planul la oțel.Desigur, la nivelul ministerului de resort se depun eforturi pentru soluționarea acestei probleme. Dar, așa cum se știe, inainte de a te ajuta alții, este extrem de important să te ajuți singur. Adică să faci tot ce se poate pentru a-ți asigura, din resurse proprii. necesarul de consum. In ce măsură au fost valorificate resur- ____________________sele de care dispune tul reșițean ce privește bricarea ților de cesare ? trebarea vom incerca obținem răspuns urmărind aspecte : zarea producției planificate in cadrul capacităților de producție existente și. respectiv, punerea in funcțiune a noii uzine cocsochimice.Dacă ne raportăm strict la planul stabilit pe primele ■ două luni ale anului, producția obținută in sectorul de cocserie poate fi apreciată ca satisfăcătoare. Afirmația este susținută de cele I 000 tone cocs realizate 
■peste plan. Dacă punem insă în balanță capacitatea cocseriei și planul vom avea surpriza să constatăm că sarcinile sînt stabilite cam la jumătatea posibilităților, adică a parametrilor proiectați. Cum s-a ajuns la această necorelare ? Iată răspunsul oferit de inginerul Norbert Protoxil, •directorul uzinei nr. 1 — aglomerare- irnal : „Funcționarea normală, la parametrii proiectați, a unei baterii - de cocsificare este posibilă pentru o perioadă bine stabilită, după care se impune oprirea pentru efectuarea reparațiilor capitale. Numai că. din păcate, la toate cele trei baterii termenele de intrare in reparații au fost de mult depășite : bateria nr. 1 a funcționat fără întrerupere cu un an mai mult, iar bateria nr. 2 — opt ani peste durata normată. Practic. în prezent, ar trebui să oprim bateria nr. 2, dar nu o vom face înainte de a reintroduce in circuitul productiv bateria nr. 3".Ne interesăm, firesc, de stadiul realizării reparațiilor capitale la bateria de cocsificare oprită. Aflăm că lucrările sint intirziate cu 60 de zile. Răspunderea revine exclusiv întreprinderii de produse’ refractare „9 Mai" din Turda. Această unitate nu a livrat patru poziții de cărămizi, puține ca număr și volum (doar 25 de tone), dar extrem de importante pentru executarea lucrării, cu atit mai mult cu cît două dintre aceste poziții sint plasate la partea de jos a bateriei.Ce șanse există pentru sosirea materialelor restante ? Aflăm că problema este în curs de rezolvare, cărămizile solicitate fiind deja in drum spre Reșița. Oricum, chiar dacă, o dată cu sosirea cărămizilor, constructorul iși organizează exemplar activitatea. lucrarea se va prelungi cel

consum. In ce mă-

puțin încă o lună. După care urmează să intre in reparație capitală bateria nr. 2. Se impune deci ca măcar pferitru rioile lucrări să se tragă toate învățămintele și sfâ se asigure din timp materialele, așa Incit reparația să se. realizeze înto-o perioadă record, pentru că fiecare zi de producție ciștigată înseamnă un spor de cocs, deci un volum mai mare de oțel pus la dispoziția economiei naționale.înainte de a prezenta care sint problemele stringente pentru finalizarea bateriei nr. 4 de la, noua uzină cocsochimică, considerăm că sș impune un scurt i,stork al acestei investiții. Termenul planificat pentru începerea lu- crărilot — și singurul respectat de altfel — a fost. tfirriestrul TIT 1983. Punerea în funcțiune a bateriei nr.

RITMUL LUCRĂRILOR AGRICOLE
poate și trebuie să crească mult!

combina- m fa- canțită- cocs nelată inia caredouă reali-
reșița : Efortul propriu

se dovedește a fi hotărîtor
4 a fost stabilită inițial pentru septembrie 1985, iar pentru bateria nr.5 — un an mai tirtziu. durata tpro- batâ pentru execute fiind de 1 095 zile. Cite zile s-au scurs de atunci ? Este simplu de calculat. Cum sint simplu de numărat rile de termene : iunie ’87, iunie ’88 trul II' 1989.Investigațiile pe . vestiții al uzinei cocsochimice relevă că. in sfirșit, caruselul reprogramă- rilpr poate fi oprit in acest an. Există suficiente argumente în susținerea afirmației. Astfel, lucrările la bateria nr. 4 sint destul de avansate, beneficiarul. constructorii, nontorii, pro- iectanții și. parțial, furnizorii de utilaje înțelegînd necesitatea urgentării termenului de punere in funcțiune a poii capacități. O însemnată concentrare de forțe a'm găsit Ta blocul ceramic,. aflat in stadiu final în ce privește zidăria. O mențiune în plus se cuvine a ii făcută pentru activitatea echipelor de zidari de la întreprinderea de antrepriză construc- ții-montaj metalurgice și reparații Reșița (coordonatorul de investiții de pe acest șantier) și a celei conduse de Ion Stoica, din cadrul întreprinderii de antrepriză construcțiirmontaj siderurgice Galați, care au realizat lucrări de o calitate ireproșabilă și într-un timp scurt.Inginerul Tiberiu Hell, reprezentantul constructorului, ne dă cîteva detalii, între care reținem că în luna aprilie, cel mai tîrziu, se zor finaliza și blindajele, ușile, ramele, după care in circa trei luni, „dacă totul este în regulă", Se va realiza încălzirea. Practic, și la celelalte obiective, de care depinde începerea producției la această baterie, lucrările sint avansate. Numai că, așa cum vom arăta în continuare, mai sint incă destul de multe probleme, unele chiar foarte serioase, dare își așteaptă o rezolvare. grabnică. Din dialogul pe care l-am avut cu inginerul Nicolae Mă- ran. director cu investițiile la Combinatul siderurgic Reșița, și cu inginerul Mircea Bulic. șeful serviciului investiții din această unitate, am reținut că stringente sint lucrările la

și rereprogramă- septembrie 193S, ți, acum, trimes-țantierul de in

instalațiile de alimentare și acționările electrice, instalațiile hidro și ter- moenergetice și aparatele de măsură, control și reglaje. Aceasta, pe de o parte, întrucît respectivele obiective sînt mult întîrziate, iar, pe de altă parte, pentru că volumul lucrărilor este extrem de mare și necesită o perioadă îndelungată de execuție. Este suficient să spunem că numai cablul electric însumează citea 600 kilometri și el nu va fi montat nicidecum „in linie dreaptă", solicitînd legături uneori chiar din metru in metru. Dar deși lucrarea nu se poate realiza în mai puțin de șase luni de eforturi susținute, grav este că nu este incă asigurată pe șantier cantitatea necesară de cablu. Totodată, se cuvine a- dresat un apel'și la alți furnizori, cum sint Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca (pentru turbosuflantele de gaze de cocs), întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău (pentru rezervoarele de apă amoniacală și condensatorul pentru vapori). întreprinderea de utilaj chimic Ploiești 'pentru un schimbă- ____________________ tor de căldură și 1 ’untor), derea București ■ (pentru circa 400 tone de utilaje).Constructorul — întreprinderea de antrepriză con- strucții-m o n t a j metalurgice și reparații Reșița — este, de asemenea, preocupat de situațiile create prin intîrzierile la livrările de conducte, clapete. vane, robineți, in special la secția chimică, și de unor materiale pentru protecție corosivă.Acestea ar ti. succint, cîteva bleme ce trebuie urgent soluționate, dar tot la. fel se impun a fi îliminate o serie de neajunsuri organizatorice, relevate ’ in. cadrul investigațiilor pe șantier : dezordine și proastă gospodărire, indisciplină (cam multi constructori se apucau de treabă doar cind ajungeam in dreptul lor), multe utilaje care stau pe șantier nemontate din diverse motive. In cadrul comandamentului cu principalii factori de răspundere din șantier, conducătorii unor formații de lucru nu s-au sfiit să prezinte situația reală, să solicite urgentarea unor lucrări situate „in amonte" în ordinea de construc- ții-montaj. Din partea . constructorului se cer o mobilizare și o concentrare exemplare de forțe pe acest șantier, unde ar mai trebui aduși cel puțin circa 400—500 muncitori, răs- pindiți acum la alte lucrări de mai mică importanță.Concluziile în legătură cu activitatea de pe acest șantier le discutăm cu ing. Pavel Aghescu. directorul Sucursalei județene Caraș-Severin a Băncii de Investiții, care ne-a spus : „Restanțele in execuția lucrărilor șînt extrem de mari și ele se datorează atit livrării eu intjrzrere a unor -utilaje și maceriale — in special a celor a căror aprovizionare cade in sarcina beneficiarului — cit și slabei preocupări pentru organizarea muncii din partea constructorilor. Măsurile adoptate în ultima perioadă sint de natură să ofere -insă garanții . că investiția se va finaliza. în trimestrul III al anului 1989, dacă fiecare din factorii implicați își vor respecta angajamentele asumate. Bateria nr. 4 trebuie să pună la dispoziția Combinatului siderurgic Reșița, incepînd aceșț an. cocsul. de care are atit multă nevoie".

preincălzi- întreprin- Vulcan'*
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Mai de timpuriu înseamnă un 
avans" pentru producții mai mari• •

99Un traseu prin mai multe unități agricole din județul Mehedinți ne-a edificat asupra modului de organizare și de desfășurare a lucrărilor din campania de primăvară. O caracteristică ce se impune a fi subliniată încă de la început este preocuparea organelor și a organizațiilor de partid de la sate, a organelor agricole și a conducerilor din unitățile agricole de a urgenta ritmul executării tuturor lucrărilor. O dovadă o constituie faptul că pină in seara zilei de 14 martie, din cele circa 3 390 hectare prevăzute pentru culturile .din urgența intii au fost insămințate 7 900 hectare. ' ceea ce înseamnă un avans considerabil față de aceeași perioadă a anului trecut. Referitor la succesiunea rapidă a lucrărilor, impusă de condițiile specifice din acest inceput de primăvară, tovarășul Florian Florin, directorul cu. producția vegetală al direcției agricole județene, spunea : „Datorită ploilor din ultimele zile și a temperaturilor ridicate, griul și orzul au pornit puternic in vegetație. Deja se află în faza cind trebuie începută erbicidarea. Și a- ceasta neapărat,. deoarece, in ritmul actual de creștere a culturilor, peste cîteva zile nu mai putem face.aceas- tă operație cu mijloace terestre"; Preocuparea directorului, manifestata și de «pecialiștii din unitățile a- gricole pe unde am trecut, este mai mult decit justificată. Cele 50 000 hectare cu cereale păioase cultivate in județ, eu mijloacele existente, pot fi erbicidate In 10—11 zile. Or, ritmul intens de dezvoltare «1 plantelor impune să se icționeze imediat, tară nici 3 pierdere de iimp. Așa s-a și procedat. De duminică erbicidarea cerealelor păioase a fost declanșată\ in mai .multe unități agricole.Am insistat asupra acestui aspect, tocmai pentru a reliefa faptul adus tn discuție de mulți dintre Interlocutorii noștri, anume că, în condG țiile suprapunerii

trebuie realizat un mare volum de muncă, intr.-un timp scurt, decisive sint organizarea temeinică a activității, concentrarea și dirijarea judicioasă a forțelor pe fiecare operație și, ceea ce este esențial, desfășurarea întregii activități intr-un climat de ordine și disciplină desăvîrșite. „Nu pot afirma că peste tot am reușit să îndeplinim aceste cerințe la un nivel corespunzător. Dar este sigur că.acționăm cu toată fermitatea in această direcție. Condițiile
Cum se acționează concret 

in unități agricole 
din județul Mehedinți 

pentru urgentarea 
însămînțărilor

lucrărilor, cind
Cu toatemai răcit in ulti-Deși timpul 6-a mele zile, in județul Satu Mare se mențin, în continuare, condiții propice pentru intensificarea și extinderea semănatului. Pînă la data de 14 martie fuseseră insămințate 19 700 hectare din suprafața destinată culturilor din prima urgență. Fiind întrunite condițiile pedoclimatice necesare și avin- du-se in zedere necesitatea ca semănatul in această primăvară să devanseze cu 3—4 săptămini stadiul atihs anul trecut, comandamentul agricol județean a stabilit măsuri și sarcini pentru impulsionarea la maximum a lucrărilor ji îxecutarea lor in condiții de calitate ireproșabilă. S-a apreciat că In unitățile iint.r-o serie de consilii agroindustriale, cum sint Valea Vinului, Păulești, Ardud, Supur, Negrești, nu s-a trecut cu toată hotă- rirea la declanșarea semănatului pe un front cit mai larg, atit in privința culturilor din prima urgență, cit și a altora care urmează, practic timpul înaintat nemaipermițînd o e- șalonare distinctă a semănatului feritelor culturi pe categorii „de gențe".O preocupare susținută pentru tensificarea semănatului am întîlnit, in aceste zile, în cadrul unităților din

di- ur-in-

din acest an trebuie să le folosim din plin-nu doar pentru a realiza cea mai scurtă campanie de insămințări, ci și pentru executarea insâmințări- lor la un înalt nivel calitativ. Pentru . aceste obiective ne-am organizat și, pină acum, treburile se desfășoară așa cum am gindit". Tovarășul Victor Gocenel, președintele consiliului agroindustrial Obirșia de Cimp, are și argumente, și încă foarte consistente, pentru a-și susține afirmațiile.In toate cele patru cooperative agricole ' din acest consiliu agroindustrial — Salcia, Obîrșia de Cîmp, Cujmir și Dîrvari — insămințarea culturilor de primăvară este avansată cu circa trei săptămini față de aceeași perioadă a anului trecut. Au mai rămas de semănat floarea-soa- relui, porumbul, inul pentru fibră, șoia și fasolea. Deci culturile cu cerințe mai ridicate față de temperatură. Se impune însă a modul nou în care este fi subliniat gindită in

sămințarea culturilor termofile. „Vrem ca pînă la mijlocul lunii a- prilie să incheiem insămințarea tuturor culturilor de primăvară — preciza președintele consiliului agroindustrial. Nu numai condițiile mai favorabile din. acest an, dar și unele rezultate experimentale obținute in consiliul nostru ne îndeamnă să semănăm ■ mai de timpuriu toate culturile". Argumentele sint mai mult decit edificatoare. Anul trecut, în aceeași zi — 20 martie, deci cu mult înainte față de perioada clasică cunoscută de . însămînțare a bului,Cujmlr și Dîrvari au fost semănate cu porumb, în mod experimental, două parcele — de 20 hectare în condiții de neirigare, la prima cooperativă, și de 30 hectare la irigat, la a doua cooperativă. Pe a- ceste suprafețe s-au obținut cele jnai mari producții de porumb din consiliu — 16,5 tone știuleț.i, in medie, la hectar, la neirigat, și 21 tone — Ia irigat. Tot ca un rezultat, in principal al insămînțării mai de timpuriu, este de notat că unitățile agricole din consiliul agroindustrial Obit-șia de Cimp au obținut in anul trecut cea mai mare producție de in pentru fibră din țară — circa 8 200 kg, in medie, la hectar.—■ Toate acestea, la care trebuie adăugate în antiteză producțiile mediocre realizate pe suprafețele semănate cel mal tîrziu — ne relata tovarășul Aurelian Tronea, directorul S.M.A. Obîrșia de Cimp — ne-au determinat să organizăm forțele în așa fel incit să putem însămința concomitent mai multe culturi, și nu separat cum o făceam înainte.' Astfel, în același timp cu porumbul, iar pe unele suprafețe chiar înaintea acestuia, vom semăna și soia, și fasolea. Aceasta tocmai pentru a feri aceste culturi de temperaturile caniculare de la sfirșitul lunii iunie si începutul lunii iulie, care au provocat, in ultimii. ani și cu deosebire

porum-la cooperativele agricole

în anul trecut, sterilitatea florilor și, implicit, diminuarea producției.In acest consiliu agroindustrial am mai reținut un ingenios mod de organizare a activității în acord global, practicat de mai mulți ani la cooperativa agricolă de producție Salcia, care asigură o înaltă răspundere a cooperatorilor pentru executarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor. La cooperativa agricolă de producție Salcia se semăna sfecla de zahăr pe ultimele hectare. Imediat după semănat se făcea repartizarea culturii in acord global pe cooperatori. Dar nu numai pe hirtie. Ci și pe teren direct, în dreptul rlndurilor fiecărui cooperator se planta o tăbliță pe care este scris numele lui, „în felul acesta — ne spunea tovarășul Constantin Bădița, președintele cooperativei — am întărit mult autocontrolul fiecăruia și, totodată, unui control ment putem a muncit și, ________ _______ __________fiecare cooperator și, evident, putem acționa în consecință". „Vom generaliza acest mod de organizare a activității in toate unitățile din consiliu — ne Spunea președintele consiliului agroindustrial. în acest fel putem avea o imagine permanentă a modului cum se realizează fiecare lucrare, nu global, ci de către flecare om în parte. Numai așa vom putea schimba modul defectuos în care lucram inainte. Anume, nu vom mai fi in situația ca toamna să căutăm vinovății pentru nerealizarea producției, ci vom putea lua pe parcurs măsurile ce se impun pentru respectarea tehnologiilor și obținerea producțiilor prevăzute".
Aurel PAPADIUC 
VirqLUu TATARU

pentru munca depusă am creat posibilitatea concret. în orice mo- aprecia cu precizie cit mai ales, cum a muncit

BOTOȘANI

Organizarea 
bună a muncii

forțele, darconsiliul agroindustrial Tășnad. „Cu- vîntul -de ordine la noi, ne spunea Gheorghe Trif, președintele acestui consiliu, îl reprezintă însămînțarea întregii suprafețe intr-un timp cît mai scurt. In acest scop lucrăm zi- lumină. spre a ne încadra în perioada optimă**. Intr-un timp scurt, in
SATU MARE

unitățile cooperatiste din acest consiliu s-au însămînțat toate suprafețele prevăzute a se cultiva cu ovăz, mazăre de cîmp, plante furajere, legume. De asemenea, s-a semănat și trifoi în culturile de păioa- se, unde nu s-a putut intra mecanizat semănindu-se manual.La cooperativa agricolă Santău am constatat o grijă deosebită pentru pregătirea atentă, diferențiată, de înaltă calitate a patului germinativ, ținin- du-se seama de culturile ce urmează să fie insămințate. Astfel, pe terenurile care se pregătesc pentru culturi a căror sămînță nu trebuie să fie încorporată adine tn sol, terenul este

peste totnivelat și afinat cu agregate din două șine și grape. Cînd se va trece la semănatul porumbului, pregătirea terenului se va efectua Cu polidiscuL deoarece sămînța va fi încorporată mai adine în sol.Bine este organizată munca și la I.A.S. Tășnad. In fermele nr. 8, 9 și 10 Acîș, în care terenurile s-au zvîn- tat mai devreme, se însămînțează de zpr, in timp ce în cele unde pămin- tul este încă moale, forțele mecanice au fost concentrate la fertilizări și pregătirea terenului, ca în cazul fermelor nr. 1 și 2 Chereușa. nr. 6 Cig și nr. 5 Săcășeni. In cadrul unității s-au amenajat devreme tabere de tractoare în cîmp cu asistența tehnică de rigoare, fiind asigurat și un minim necesar de piese de schimb, care permite intervenția operativă la reparat, nefiind necesare deplasări la secții, care ar determina consumuri în plus de motorină. De altfel, este necesar, așa cum a indicat și comandamentul agricol, ca în toate unitățile agricole să fie organizate tabere de cimp, unde să se facă și aprovizionarea cu motorină a tractoarelor.
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"

nu admite
excepții

.iii

INE APTBIREfl PROGRAMELOR DE MODERNIZARE - OBIECTIV EIINDAMENIAL AL ECONOMIEI IN ETAPA ACTUALĂA devenit o practică a ziarului de a reveni sistematic asupra unor soluții tehnice, tehnologice sau organizatorice valoroase, elaborate de cercetarea științifică si tehnologică românească, pentru a vedea in ce măsură sint acestea asimilate Si generalizate în unitățile economice, peste tot unde este posibil și necesar să fie aplicate. Iar dacă astăzi, după exact 'un an de zile, punem din nou în discuție problema generalizării in întreaga economie a instalațiilor de ardere cu recuperare «generativă de energie se datorește faptului, că acest proces nu se derulează încă in ritmul cerut si necesar. Iată de ce fiecare conducător de unitate industrială trebuie să știe că dacă în această iarnă, cînd mercurul termometrelor s-a situat mai. mult la plus 'decit la minus. întreprinderea pe care o conduce s-a confruntat totuși cu unele neajunsuri in realizarea producției datorită diminuării cotelor de gaze naturale, această situație are ca explicație și faptul că această soluție’ tehnologică valoroasă, ce ar rezolva asemenea probleme și ar putea. disponibiliza anual aproape o jumătate de miliard de metri cubt de gaz metan, nu a fost tratată cu seriozitatea cuvenită. Dimpotrivă, am putea spune că, pe alocuri, chiar cu dezinteres.

neze cu consum suplimentar de aproape 30 la sută de combustibil gazos. deși unităților industriale care au in dotare asemenea cuptoare li s-a atras in mod serios atenția să treacă de urgentă la modernizarea cuptoarelor respective. In acest sens, la nivelul fiecărui minister au fost întocmite programe concrete de acțiune. cu sarcini si responsabilități precise pentru unitățile din subordine. Bunăoară. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini avea sarcină ca. in anul 1988. să efectueze, conform programului, mo- . dernizări la 198 de cuptoare de forje si tratamente termice. Cit s-a realizat ? Dacă vOm considera — așa

Vilcea. întreprinderea de autocamioane Brașov și multe altele, care, deși au in dotare zeci de cuptoare de forje și tratament termic și au avut sarcini precise de a Ie moderniza, nu au făcut oractic nimic in acest sens. Și. ceea ce este mai surprinzător, lucru care de asemenea denotă conservatorism și rutină in înțelegerea necesității stringente de; reducere a consumului de gaze naturale, nici in acest an situația nu pare să evolueze in bine; pină acum, multe din unitățile industriale citate mai sus nu figurează incă pe lista întreprinderilor care au făcut comenzi către cei doi furnizori de arzătoare autoregenerative : Com-

cu, șeful secției forje : „întreprinderea .,23 August" a fost printre primele care au adoptat noua soluție si s-a convins de utilitatea ei. La noi a fost omologată, de altfel, si varianta arzătoarelor regenerative cu flacără continuă și au fost propuse și realizate o serie de perfecționări ale instalațiilor. Avem Ia ora actuală 8 cuptoare modernizate, dar ar fi trebuit să avem, conform programului de modernizări, peste 30 de cuptoare. Pentru toate acestea, echipamentul necesar a fost comandat din timp și. tot conform graficului, ele au fost livrate de către întreprinderea furnizoare — „Metalica" din București. Din nefericire, cele 23 de instalațiiTn articolul publicat eu un an 1n urmă se arată că. la începutul anului 1988. din intreg programul ce prevedea echiparea cu arzătoare regenerative a unui număr de aproape 1 000 de cuptoare de forje și tratamente termice. care consumă gaz metan, se modernizaseră circa 70 de cuptoare. Adică extrem de puțin. Care este în momentul de fată gradul de generalizare a acestei valoroase soluții, tehnice ?Din anul 1985 — cind a fost realizat primul cuptor dotat cu noile arzătoare — și pină in prezent au fost modernizate circa 160 de instalații de ardere si automatizare cu arzătoare recuperatoare. Dacă la acestea mai adăugăm încă circa 100 de cuptoare aflate în diferite stadii de echipare c i noile arzătoare, rezultă că doar pentru un sfert din numărul total al cuptoarelor de forjă si tratament termic au fost realizate condițiile să fie modernizate prin acest procedeuDeși fată de anul precedent s-a înregistrat aproape o dublare a numărului de instalații în funcțiune, bilanțul este totuși nesatisfăcător, mai cu seamă că au trecut mai bine de patru ani de cînd această soluție sl-a dovedit din nomică.Dacă să zicem început reținerea ale fată de noul perare energetică cum prin caracterul său de completă
clin eficienta eco-că în perioada de unităților industri- procedeu de recuse iustifica oare-

T

Tehnologia există, și-a confirmat eficiența, dar conservatorismul... rezistă
Revenire la problemele folosirii instalațiilor de ardere cu recuperare regenerativă de energie

noutâte. acum această temere ar trebui să fie eliminată. Există in întreaga economie un număr suficient de mare de cuptoare de forje si tratament termic modernizate cu instalații de ardere cu recuperare regenerativă de. energie care funcționează ireproșabil. întărind, o dată mai mult, afirmația multor specialiști din domeniul sectoarelor calde care susțin că aceasta este, la ora actuală, cea mai ingenioasă și eficientă soluție de recuperare energetică. singura realizare tehnică concretă intilnită pină acum — inclusiv în literatura de specialitate — !n măsură să determine o diminuare cu 30 Ia sută a consumului de gaze naturale si să reducă aproape la zero noxele cuptoarelor.Cu toate acestea, si tn anul care a trecut, mai bine de 700 de cuptoare de forje si tratamente termice din economie au continuat să functio-

cum este si firesc — ca sarcină Îndeplinită doar cuptoarele echipate cu noile arzătoare si puse efectiv în funcțiune, nu si cele aflate in diferite stadii de montaj. ■ atunci pe ansamblul acestui minister sarcina modernizării cuptoarelor a fost realizată doar in proporție de 25 la sută. Procente si mai mici înregistrează Ministerul Industriei Metalurgice — cu 7 puneri in funcțiune, din 42 cit era prevăzut, si Ministerul Industriei Electrotehnice cu o restanță, in 1988. de 37 cuptoare, din cele 43 cite ar fi trebuit să, modernizeze.Sint unităti industriale mari consumatoare de gaz metan, cum ar fi întreprinderea metalurgică Aiud, întreprinderea de utilaj petrolier și Combinatul de oteluri speciale din Tirgoviște. combinatele siderurgice din Galați și Hunedoara. întreprinderea de oteluri speciale forjate din Cristuru Secuiesc. întreprinderea de utilaj chimic și • forje din Rimnicu

binatul de utilaj greu din Iași și întreprinderea „Metalica" din București, mod zării sint.cuptoare de forje și tratamente termice vor rămine in continuare mer- gofage. Cu alte cuvinte o mare cantitate de gaze naturale, pe care se conta că va fi economisită, va fi trecută, de fapt, la pierderi.O altă problemă ne care dorim s-o punem in discuție este cea a instalațiilor de ardere deja livrate unor unităti industriale și nepuse incă in funcțiune. In această situație se află exact 101 instalații, unele dintre acestea avind o vechime chiar mai mare de doi ani. întreprinderea „23 August" din București are nu mai puțin de 23 de instalații în această situație. Motivul îl aflăm de la ing. Anton Dragomires-

Consecințele unui asemenea de a trata problema moderni- propriilor utilaje din dotare nu greu de intre văzut : sute de
primite sint inutilizabile. Le lipsesc o serie de furnituri fără de care cuptoarele nu pot funcționa, ‘.ar noi nu ne . putem hazarda să le. oprim si să începem modernizarea cu noile arzătoare fără a avea certitudinea că în cel mult două luni le vom putem repune In funcțiune".Firește, am dorit să aflăm și părerea conducerii întreprinderii ..Metalica" despre această situație Iată ce ne spune in acest sens directorul acestei unități ing. Dumitru Rusu : „învinuirile ce ni se aduc sint intr-adevăr. reale. Aș putea -aduce chiar o circumstanță agravantă ; din cele 92 cuptoare de forje si tratament pentru care am realizat echipamentul necesar modernizării lor din 1986 și pină in prezent doar 17 au fost puse in funcțiune. Știu, este o realitate care nu ne onorează, dar totul se datorește unei situații care a ajuns să ne depășească : întreprinderea de traductoare sl regu-

latoare directe din Pașcani refuză sistematic să ne livreze termocuplele — furnitură care condiționează in mod hotăritor punerea in funcțiune a respectivelor cuptoare. în cei trei ani. de cind fabricam arzătoare regenerative nu am primit nici un termo- cuplu. Iar toate demersurile noastre. făcute la toate forurile, au rămas fără rezultat. Iată de ce folosesc prilejul pentru a face din nou apel Ia întreprinderea din Pașcani, la ministerul cutelar si Ia cel al aprovizionării pentru a fi sprijiniți, pentru a sprijini, de fapt. realizarea programului de modernizare a sectoarelor calde din economie !“Un apel la căre subscriem și transmitem la rindul nostru. Pentru că. oricit de solicitate ai fi tefmo- cuplele și ’de alte sectoare ale industriei. ’ este necesar să se analizeze cu discernămint si obiectivitate dirijarea acestor produse, avindu-se în vedere că in cazul de fată este vorba de realizarea unui program ce, va copduce .in final la economisirea unei însemnate' cantități de gaz metan. O resursă deosebit de importantă, pentru care, credem, merită să se facă un asemenea efort. Altfel, .mare parte din cele incă aproape 200 de instalații de ardere regenerativă de energie comandate spre fabricație, oină acum, celor două unităti producătoare din București și Iași vor avea soarta celorlalte 100. adică nu vor aduce nici un folos.Se impune totuși o precizare : nu toate cuptoarele ce ar fi trebuit să fie modernizate au nevoie de termocuplele pe • care le fabrică unitatea din Pașcani. O mare parte din acestea, Îndeosebi cuptoarele de tratament termic, au incorporate, in instalațiile de ardere regenerativă ter- mocuole mai simple si lesne de procurat. Totuși, in multe întreprinderi, asemenea cuptoare nu sînt incă modernizate și. după cum vom vedea. conducerile respectivelor întreprinderi nici nu acționează in acest scop. Care sint aceste întreprinderi și care sint cauzele acestor tergiversări ? La această întrebare vom răspunde intr-un număr viitor al ziarului.
Vlaicu RADU

îl

Condițiile din această primăvară au favorizat începerea mai devreme a campaniei de insămințări și în județul Botoșani. Toate acestea, la care trebuie adăugate măsurile organizatorice și tehnice luate de organele județene, munca harnică a mecanizatorilor și celorlalți oameni ai muncii din agricultură, au permis obținerea pînă in prezent a unor rezultate bune. Astfel, s-a încheiat însămînțatul la ovăz, orzoaică de primăvară și mazărea de cimp. De asemenea, s-au realizat suprafața planificată cu plante medicinale și 450 hectare de legume.In unele unități. îndeosebi în cele din consiliul agroindustrial Săveni, a început și însămînțarea sfeclei de zahăr. Folosindu-se eficient cele 3 000 tractoare, 1 000 grape cu discuri. 560 combimatoare. 140 mașini de plantat cartofi, se accelerează, de la o zi la alta, viteza de lucru atit la pregătirea terenului, cit și la semănat. Factorii de răspundere de la nivel județean, organizațiile de partid din unitățile agricole, specialiștii și mecanizatorii manifestă o preocupare susținută pentru executarea semănatului într-un timp cit mai scurt, cu grijă deosebită pentru calitate.Legumicultorii din cooperativa agricolă de producție Nicolae Băl- cescu tocmai terminaseră plantarea a peste 20 hectare cu usturoi și a două hectare cu ceapă pentru sămință. Dumitru Mursa. președintele unității, menționa ; „In afară de ce se vede la fața locului, am încheiat lucrările și în solarii pe o suprafață de aproape 800 mp. Concurăm în această privință cu legumicultorii din consiliul agroindustrial Stăuceni și cu cooperatorii din cooperativa agricolă de producție Co- pălău, mari producători de usturoi din județ".Concomitent cu semănatul culturilor din prima urgentă, s-a declanșat și plantarea cartofului. Numeroase argumente pledează în favoarea plantării mai devreme a cartofilor. Unul din acestea il constituie experiența lucrătorilor de la I.A.S. Dorohoi, care au obținut. în condițiile neprielnice ale anului trecut, o producție de 50 tone cartofi la hectar pe întreaga suprafață cultivată, în consiliile agroindustriale Sendri- ceni. Săveni, Coțușca. unde plantarea a demarat mai puternic, cultivatorii ne-au explicat că locul cartofului de sămintă nu e acum în depozite, unde încolțește inutil, ci în pămint. unde poate să-si înceapă ciclul vegetal. Oricum. în toate unitățile cultivatoare e in plină desfășurare sortarea cartofilor de sămintă pe dimensiuni, conform tehnologiilor stabilite, tocmai în vederea unei grabnice finalizări a plantărilor ne toată suprafața planificată de aproape 12 000 hectare.Supunem atenției organelor agricole județene și un aspect ce face notă discordantă de la aspectul general. Acum, cînd cuvintul de ordine trebuie să-l constituie operativitatea și un ridicat nivel agrotehnic la executarea lucrărilor, la cooperativa agricolă de producție Unțeni, pe unele porțiuni, terenul nu a fost eliberat de resturi vegetale, deși lucrul acesta trebuia efectuat încă din toamnă. Or, aceasta este acum de natură să determine încetinirea ritmului însămîpțărilor și, evident, întîrzierea acestor lucrări față de majoritatea unităților agricole din județ, Măsurile ce trebuie Întreprinse rezultă cu claritate.
Eugen HRUȘCAcorespondentul „Scinteii*
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Propaganda vizuală se numără printre formele muncii politice de masă cu o mare putere de influențare a oamenilor, de mobilizare a lor la îndeplinirea ritmică, in condiții de calitate și eficientă, a sarcinilor de producție. Condiția esențială este ca ea să fie actuală, operativă, concretă, atractivă, în permanent dialog cu oamenii. Referitor la aceste aspecte, inginera Valentina Teodorescu, secretar adjunct cu probleme de propagandă al comitetului de partid de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Suceava, ne-a spus : „A fost o perioadă cînd propaganda vizuală din combinat nu era la nivelul cerințelor. Și asta a avut influențe asupra nivelului realizării normelor zilnice. Din 1987, dar mai ales în 1988, am reușit să realizăm o propagandă vizuală în conformitate cu cerințele care se pun în fața acestui important mijloc al muncii politice de masă. Nu vreau să absolutizez importanța propagandei vizuale. Pot spune însă cu certitudine că și prin intermediul ei am reușit să influențăm atitudinea față de muncă și comportamentul oamenilor. Pentru că 1988 a fost anul cînd am îndeplinit toți indicatorii planului, înregis- trind Importante plusuri la producția fizică. Aceleași bune rezultate le-am obținut și în perioada care a trecut din 1989. Sigur, .și acum în domeniul propagandei vizuale mai sint la noi destule lucruri perfectibile. Acum sîntem în perioada de reactualizare a ei. dar la fel de adevărat este că nu toate birourile organizațiilor de bază se implică suficient în această activitate”.La combinatul de prelucrare a lemnului sint, în domeniul la care ne referim, destule elemente demne de menționat. Pe aleile unității te întîmpinâ, în culori plăcute, care atrag privirea, mai multe panouri conținînd lozinci, chemări și îndemnuri pentru a munci mai bine, căi și modalități concrete de reducere a consumurilor materiale. Sint menționați factorii de creștere a productivității muncii și sporire a rentabilității. De pe panou surîd chipurile fruntașilor în întrecerea socialistă. Pe un alt panou aflăm o serie de noutăți tehnice etc. La „Tribuna ideilor” reține atenția o serie de obiective realizate deja de oameni, cum ar fi automatizarea procesului de conducere a uscării cherestelei, raționalizarea procesului tehnologic de tapițare a scaunelor. instalația de transport și stocare a mobilei, utilizarea energiei termice de la coșul de fum pentru uscarea cherestelei. Tot la „Tribuna ideilor" se află și „obiective pentru care căutăm rezolvare". Faptul că ele au fost expuse in văzul tuturor oamenilor a făcut ca aceștia să găsească soluții de realizare a lor.

astfel că presa pentru Împachetat și ambalat furnire estetice este gata, se experimentează deja mecanizarea operației de îmbinare a furnirelor tehnice pentru placaj, iar celelalte 3 obiective sint în curs de realizare. „Tribuna inițiativelor" este și ea o oglindă fidelă a celor mai valoroase inițiative muncitorești generalizate și a altora în curs de aplicare. Am stăruit asupra celor două panouri pentru că prin ele se evidențiază rolul important pe care îl are propaganda vizuală în mobilizarea oamenilor la rezolvarea unor probleme importante ale producției.In secții și ateliere, propaganda vizuală a fost adaptată cerințelor concrete de Ia locurile de muncă respective. Chiar de la intrarea în secția mobilă, care lucrează în totalitate pentru export pe devize con

sumului de energie electrică și gaze naturale.Sînt însă, în secții șl ateliere, elemente care trebuie îmbunătățite. La secția placaj, „Vitrina calității" nu era folosită, iar „Graficul de urmărire a planului de producție în ziua de..., anul 1988“ n-a mai fost completat de anul trecut. La gazeta de perete a organizațiilor de partid din aceeași secție se aflau două articole din primul semestru al anului 1988. începem, în legătură cu aceste aspecte, un dialog cu tovarășa Octavia Barna, secretar al biroului organizației de bază placaj „B“. După o încercare de a arunca vina asupra biroului organizației de bază placaj „A", admite că ambele organizații de partid au acordat prea puțină atenție folosirii eficiente a propagandei vizuale. Articole depășite ca problematică, pentru că unele erau
PROPAGANDA VIZUALĂ 
— stimulator al inițiativelor 

colectivelor de muncă
vertibile, se află un panou cu un îndemn pentru îndeplinirea ritmică a producției-fizice și a exportului și altul pentru realizarea unor produse de bună calitate. Sint, de asemenea, în această secție, numeroase chemări și îndemnuri, calcule economice. tablouri de producție cu tipurile de feronerii folosite la fiecare program de fabricație, dimensiuni de calibrare la mașinile de profil, panouri cu pontajele zilnice în funcție de nivelul realizării normelor de muncă. Alte panouri conțin criteriile întrecerii uteciste „Ti* neretul — factor activ în dezvoltarea intensivă a economiei naționale", atribuțiile și obiectivele „Cercului calității", obiectivele inițiativei muncitorești „Contul de e- conomii al grupei sindicale", căile de creștere a productivității muncit în secțiile PFL și placaj, pe lingă multe din cele amintite mai sus, la utilaje se află panouri cu parametrii tehnologici ai acestora, instrucțiuni de exploatare, întreținere și protecția muncii, pentru ca fiecare lucrător să-și controleze singur calitatea activității sale. La atelierul melaminare reține atenția, prin cromatica sa, Întreaga propagandă vizuală. „Vitrina calității" conține la cele două rubrici — „bun" și „rău" — produse specifice, fiind nominalizați și oamenii care le-au realizat. Menționăm și gazeta de perete de la secția furnire estetice pentru concretețea a două articole referitoare la calitate și la măsurile care se aplică pentru reducerea con

obiectivele și preocupările colectivelor în urmă cu un semestru și altele sînt acum, am găsit și la gazeta de perete (altfel frumoasă și atrăgătoare) de la atelierul melaminare.Din dorința de a afla cum este gindită și realizată propaganda vizuală și în altă unitate, am continuat documentarea la combinatul de fibre, celuloză și hîrtie. Și aici impresionează bogăția și diversitatea propagandei de pe aleea centrală, unde se află multe panouri ce rețin atenția prin chemările și îndemnurile de a munci cu pasiune, de a realiza obiectivele întrecerii socialiste. Spații speciale, pe un întreg panoptic, protejat împotriva intemperiilor de o copertină, sînt destinate gazetelor de perete ale comitetelor de partid și U.T.C., colțului juridic, hotărîrilor C.O.M., noutăților tehnice etc. In secțiile de producție propaganda vizuală este diversă și interesantă. După intrarea în atelierul pungi se observă un panou pe care scrie „Colectiv model de muncă și viață". Am remarcat, de asemenea, la gazeta de perete de aici, pe lingă articolele existente, și o „Scrisoare de mulțumire". Iată o formă inedită de stimulare morală a celor mai harnici și pricepuți oameni. In atelier se află, pe lingă multe chemări, îndemnuri, calcule economice, instrucțiuni de lucru, și panoul pe care scrie „De vorbă cu tine însuți", după care urmează o serie de întrebări de natură să incite la o autoanaliză exigentă a propriei activități șl comportări. Eficiența propagandei

vizuale se măsoară și aici în contribuția mare pe care o are la îndeplinirea sarcinilor de producție de către oamenii din atelier. Lucruri asemănătoare, dar adaptate cerințelor locurilor de muncă respective, se află și în atelierele înnobilare, saci, hîrtie, de la fabrica de celuloză și hîrtie, atelierul bobinaj de la secția mătase a fabricii de fibre artificiale.Revenim însă asupra unor aspecte perfectabile. Astfel, atit la gazeta de perete a comitetului de partid, cît și la altele din secții și ateliere nu se respectă indicația de a schimba articolele de două ori pe lună. Acestea rămîn timp îndelungat afișate, atît de mult că la un moment dat devin lipsite de interes. Apoi, multe articole au un caracter mult prea general, fără referiri concrete la preocupările și rezultatele muncii oamenilor din combinat, secții sau ateliere. Există chiar riscul, atunci cînd se abordează o problemă de interes general, ca aceasta să nu poată fi aprofundată suficient în spațiul unui articol de la gazeta de perete. A- cest aspect se întîlnește și la combinatul vecin, de prelucrare a lemnului, dar și in alte unități economice. Referin- du-ne la combinatul de fibre, celuloză și hîrtie, aici sînt și alte lucruri de îmbunătățit. „Graficul de urmărire a îndeplinirii planului" conținea rezultatele din luna august 1988, iar „Vitrina calității", amplasată tot pe aleea centrală, nu conținea nimic. Și alte forme interesante de realizare a propagandei vizuale, cum ar fi panourile privind „Consumurile spe- cifice", de la atelierul hîrtie, nu sint folosite. Sigur, combinatul de fibre, celuloză și hîrtie se confruntă cu o serie de probleme deosebite, între care neasigurarea în totalitate a bazei materiale influențează direct nivelul îndeplinirii indicatorilor de plan. Printr-o folosire corespunzătoare a propagandei vizuale s-ar reuși o mai amplă mobilizare a oamenilor Ia utilizarea și mai bună a resurselor materiale și tehnice de care dispun. Pentru a-i asigura însă actualitatea, operativitatea, concretețea și atractivitatea este necesar ca toți membrii comitetului de partid, repartizați pe organizații de bază, să acorde importanța cuvenită propagandei vizuale, iar analizele din biroul comitetului de partid în domeniul menționat să aibă la bază concluziile unor studii și controale făcute la fiecare loc de muncă. Astfel propaganda vizuală ar contribui într-o măsură mult mai mare la perfecționarea întregii activități productive, la creșterea nivelului de conștiință și a angajării oamenilor în înfăptuirea sarcinilor ce le revin.
Sava BEJ1NAR1Ui. „ corespondentul „Scînteii*

Lecție despre faptele eroice ale înaintașilor în cabinetul de istorie al Liceului metalurgic din TulceaFoto ; S. Cristian

FILMUL
- un dialog cu lumea

Condiții bune de îngrijire a sănătății în stațiunile balneoclimaterice

în această perioadă. în toate stațiunile balneoclimaterice ale tării sînt asigurate condiții dintre cele mai bune pentru îngrijirea sănătății. Astfel, pentru afecțiunile aparatului locomotor, reumatismale, neurologice, periferice, ortopedice și posttraumatice, medicii recomandă stațiunile Amara. Că- limănești-Căciuiata, Eforie-Nord, Băile Felix. Geoagiu Băi, Băile Govora. Băile Herculane. Mangalia, Moneasa, Pucioasa, Slănic (Prahova), Sovata. Vatra Domei și Lacu Sărat, pentru afecțiunile cardiovasculare — stațiunile Buziaș. Vatra Dornei, Băile Tușnad, Bor- sec și Balvanyos. iar pentru afecțiunile ginecologice sînt indicate* stațiunile Eforie-Nord. Amara, Băile Felix, Geoagiu-Băl. Mangalia, Moneasa. Slănic (Prahova) și Sovata. La rîndul lor. stațiunile Eforie-Nord, Băile Govora. Mangalia și Slănic Moldova sînt recomandate pentru afecțiunile aparatului respirator, iar pentru afecțiunile tubului digestiv și herpato- biliare — stațiunile Borsec, Căli- mănești-Căciulata, Malnaș-Băi. Băile Olănești, Sîngeorz-Băl șl

Slănic Moldova. De asemenea, pentru nevroze, stațiunile cele mal indicate sint Sinaia. Băile Tușnad, Balvanyos, Borsec, Borșa, Moneasa și Stina de Vale.Este bine de reținut faptul că locurile pentru cură balneară în stațiunile menționate se pot obține de la agențiile oficiilor județene de turism, I.T.H.R. București si comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.Stațiunile balneare pun la dispoziție oaspeților spatii de cazare în hoteluri moderne și în case de "odihnă de diferite grade de confort, asigură servirea mesei în restaurante și pensiuni. Personal medical de înaltă calificare aplică proceduri terapeutice eficiente pe baza factorilor naturali de cură. Există, de asemenea, multiple posibilități de agrement și excursii.In multe stațiuni, în acest sezon se poate beneficia și de avantajul tarifelor reduse la serviciile de cazare și masă, iar ziua plecării în stațiunea preferată, precum si durata sejurului pot fi stabilite de fiecare solicitant.

A devenit un adevăr e- lementar, parte din preocuparea pentru modelare și automodelare a omului contemporan, instrucția prin film. Și nu este întîmplător faptul că, la scara întregii țări, mișcarea de cineaști a- matori a ciștigat un statut distinct. Un statut el însuși elocvent pentru coeficientul de culturali- tate, pentru această stenică privire în „lumea din tine", prin „lumea din jurul tău"... Există, cu reoercutări benefice, mobilizatoare, o serie de co- locvii-competiții a căror siglă etică și estetică o constituie însăși condiția celui care își îmbogățește universul de gindire și simțire prin chiar modul de a rosti, specific celei de-a șaiptea arie.Numai intr-un asemenea climat spiritual competiția bucureșteană a cineamatorilor „Pelicula de aur" a putut „developa" cea de-a Xl-a e- diție a sa. Consiliul de educație politică și cultură socialistă al municipiului București, Centrul de îndrumare a creației populare șl a mișcării artistice de masă antrenînd, prin a- sociația cineaștilor, re- gizori-autori, critici de film, au asigurat cadrul organizatoric, dar și pe a- cela necesar unei adevărate emulații a valorilor.Desigur, concluziile nu trebuie să „îmbrace" sentința austeră, rece, impersonală, asemenea celei ce ar emlte-o un computer. Vom începe prin a menționa că „startul" recentei „Pelicule de Biur" a reunit doar 14 cinedu- buri, statisticile consem- nînd un număr mult mal mare de cinecluburi ce acționează in municipiul București. Dar. dincolo de aceasta, putem afirma că, în ansamblu, a fost evident plusul de precizie in exprimare, de acuratețe tehnică. însăși „ștacheta" exprimării prin

film 8-a menținut la un nivel corespunzător, ceea ce denotă un ciștig evident al „noului val" din mișcarea cineamatorilor bucureșteni. Selecția, asimilarea ideilor de film, tematica pentru care s-a optat, îndrumarea de specialitate pot constitui obiectul unei dezbateri a factorilor de inriurire șl de decizie in această formă de instruire a oamenilor muncii. Investițiile materiale (nu de nedepășit acolo unde există o reală preocupare), ca și acelea de instrucție susținută, temeinică se reflectă direct in ierarhiile palmaresului. Este chiar plăcut să remarci cum relația, modelatoare, cu cineaștii profesioniști — cinecenaclul „Contemporanul" începe să culeagă „roadele" muncii sale discrete, temeinice din ultimii ani — a toniflat un cineclub precum cel de la întreprinderea de mașini grele ori Clneclu- btil SP-CISOT — al întreprinderii „23 August", Și nu este mai puțin îmbucurător să asiști la „nașterea" unei asemenea „celule" de intellgență- pasiiune-creativiitate. La recenta ediție, întreprinderea de transporturi auto a debutat, prin Constantin ManoJache, lăcătuș auto, autor al peliculei „Cu și fără emoții", distinsă chiar cu un meritat „opera prima".Cu o echipă resurecțio- nată. a cărei hărnicie s-a evidențiat și prin numărul de filme selecționata pentru „Pelicula de aur", cineclubul de la Institutul de cercetări, proiectări pentru industria lianților și azbocimentului, condus de inimosul inginer Marius Rasidescu, a propus confruntării filme aplicate universului de muncă specific — „Mori tubulare cu bile", „Omul și turbina" — dar și tentativa, în parte reușită, spre zona comediei, a satirei — „Visul". Echi

pa amintită — Augustin Birău, Maria Bucur, Carmen Cionoiu, Ilie Iscru — anunță un competitor de cursă lungă, cel puțin de capacitatea lui Victor Cotanelu, tehnician jpro- iectant (cineclub SP- CISOT), prezent cu expresive puncte de vedere, precum „Oamenii oțelului", „Colegi de echipă" sau „Disrom".In această neexhaustivă „trecere în revistă", o notă distinctă se cuvine celor doi cineaști amatori de la I.M.G.B. — Ștefan Alexandru, lăcătuș, și Si- mion Coroamă, strungar, autori ai filmelor „Rotorul". „I.M.G.B. — 25 de ani de progres". „La cumpăna dintre ani". Constant inventiv, discret. tenace, parcă îmbogățit cu un plus de tandrețe s-a prezentat și Veniamin Chițu (cineclubul EDISON. I.C.L. Alimentara 1). Fidel formatului „super-8“ (colori), a incitat, chiar incîntat pe alocuri, prin „Cucerirea adîncurilor" și „Pași... sub apă".Nu la cota ireală a ceea ce reprezintă în mișcarea de cineamatori s-au prezentat cineclubul „Micronul" (Institutul de mecanică fină) și cel de la Institutul de studii, proiectări șl cercetări pentru industria alimentară. Dorin Goagă șl Ion Vale- riu Bobocică, primul prin tentativa de comedie „Chemarea", al doilea prin desenul animat „Mărul", au pierdut la puncte". rămînînd datori colegilor de pasiune în primul rînd, colegi care le-au aplaudat întotdeauna prezența emulativă.Deși In nota cunoscută din edițiile anterioare ale „Peliculei...", ca și din celelalte reuniuni, cinedu- bul de la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor (cu filmul „Ultimul examen"), precum șl GRIRO-FILM (prin „Calitate, productivitate, export" și „Trep

te") nu au impus „cursei" ritmul așteptat, autori ca Lucian Petcu, Dumitru Codrișan. Radu Florea și Emil Vasile avînd acces, prin înseși profesiile lor, la teme și subiecte de mare audiență, de interes chiar în sensul spectaculozității cinematografice.Nu trebuie eludate deschiderea spre meditația lirică, emoționantă uneori, a unui film ca „A- casă" (autori : Lizeta Ru- sănescu, Stelică Feraru — cineclubul AGERPRES) sau „Calculatorul" (Stela Mocanu, cineclubul E- CRAN-UTIL), nici preocupările pentru cuprinderea „în frescă" a performanțelor arhitecturii urbane, la scara sectorului 1 al Capitalei, preocupare evidențiată în „Vedere peste pod" (Gheor- ghe Eftimescu și colegii din CINE STUDIO 1). De asemenea, o notă aparte pentru sobra punere in pagină a „portretului de maistru" de pe un șantier de construcții — „Simbioza" (Sansu Man- tu, Centrala de construcții industriale. Antrepriza generală București). Și tot o notă aparte a marcat, prin absență, cineclubul sindicatelor sanitare. al cărui animator, medicul Ovidiu Burdu- cea. aducea totdeauna dimensiunea specifică, u- manitară, a unui atare domeniu de activitate.In fond, „Pelicula da aur" este parte din amplul dialog cu lumea, dialog prin film propus și susținut în parametrii civilizației din România contemporană. La altă scară, reprezintă una din confruntările ale cărei concluzii, bine asimilate, pot determina acel plus de sensibilitate și de valoare ce se pot distinge și in faza finală, ediția 1989, a Festivalului național al muncii și creației — „Cintarea României".
NIcolae CABEL

Poezia e oglinda dimineții existenței, teritoriu de mit și de faptă, sufletul și inima poeților dintotdeau- na ce își asumă ideea de ființă rostitoare de iubire de patrie și de verb românesc. Alianța ființa patriei — ființa poeziei este fundamentală, ri- tualizează liric, o experiență de viață unde patriotismul scriitorului angajat în istorie, în destinul neamului românesc se dezvăluie sub semnul operei cu identitate, cu toate aripile originalității ridicate. Retorica acestei alianțe ontologice și axiologice se justifică întru totul dacă avem în vedere statutul actual al poeziei patriotice, sintagmă critică nu întotdeauna îndeajuns de bine înțeleasă, definită, actualizată. Istoria poeziei românești este, în cea mai mare parte și în ceea ce are ea durabil, memoria sentimentului patriotic, trăit și eternizat în texte ce vorbesc în magnificul grai al vitejilor strămoși, de o nedezmințită continuitate de gîndire și de simțire, de un acord al temei, al motivului cu conștiința destinului . național, cu ideile epocii, cu aspirația de a fi o voce a permanentei spirituale a poporului. Tezaurul poeziei noastre e și un model de valoare estetică, de sentiment și de conștiință politică răspunzînd idealului național. De-a lungul timpului, poezia românească a devenit, în cele mai înalte întruchipări ale sale, o formă de a păstra, de a apăra ființa neamului, limba, valorile, specificul, de a transmite generațiilor o operă reprezentativă, o dovadă incontestabilă a capacității de creație a poporului român, a unității tuturor creatorilor de valori, o probă nemăsurată de cel mai ardent patriotism, faptă reală de conștiință și de angajare în istorie. Lecția clasicilor români este, și în acest caz, magistrală. Este o lecție mereu actuală și de o mare semnificație. Mai întîi una de ordin moral : a scrie despre patrie, despre viata ei socială și istorică, despre evenimentele ei este supremul act de patriotism al unui scriitor ce —

în acest caz — nu trebuie să cunoască eșecul, ci rodul deplin. In al doilea rînd, poemul trebuie să se ridice prin desăvîrșirea artei la înălțimea sentimentului patriotic trăit.Metamorfozele prin care a trecut șl trece poezia au fost condiționate de timpul istoric și social trăit, de vocația scriitorului de a participa pe de-a-ntregul la existența Cetății, de a se descoperi în ființa națiunii, în faptele prezentului, în evenimentele

tativi. Am avut prilejul In acești ani să propunem reflecției cititorilor creații lirice de excepțională valoare, datorate unor autori din cele mai diferite generații. E șansa fiecărui poet de a-și pune în evidență talentul, arta, vocea cea mai profundă și adevărată a conștiinței creatoare, dar și de a trece sau nu cel mai serios, mai dificil examen : de a crea valori, de a fi original, de a respecta o tradiție, de a-i continua spiritul.

mul, clișeele, condamnabile de altfel în orice fel de poezie 7 Răspunsurile nu pot fi date în absența unor realități, fapte, unui spirit critic care să disocieze valoarea de nonvaloa- re, să refuze cu argumentele spiritului critic, analitic mediocritatea, superficialitatea. Desigur, poezia socială și. politică, de atitudine civică nu poate fi confundată cu producțiile minore de versificare diletantă. Și dacă niciodată un critic nu va
„Vacanța" spiritului critic?
OPINII DESPRE RECEPTAREA NECRITICĂ A POEZIEI

Istoriei contemporane, de a crea din perspectiva valorii estetice cintarea, sinteză și simțire și de rostire românească, capabilă să înfățișeze cu realism și cu o mare putere de persuasiune dimensiunea etosului de la Carpați și Dunăre, constelația fără de moarte a ideii de patrie, de civilizație nouă. Angajată în oglindirea specifică a vieții și realității sociale, această poezie nu și-a pierdut nicidecum vitalitatea, nu și-a redus cu nimic reputația, audiența la public. Tema, de o importanță capitală pentru orice scriitor contemporan, sentimentul și atitudinea față de țară și de oamenii ei, față de valorile materiale ale societății, ale civilizației și progresului, ale unui timp al construcției, modernizării, creează un spațiu deosebit de fecund pentru poezia ființei patriei. Și trebuie spus că avem o poezie patriotică și civică de înaltă valoare, o creație cu un nivel ridicat datorat contribuției poeților noștri reprezen-

de a intra in competiție cu modele celebre. Este un examen moral și artistic ce exclude însă pe versificatori, pe cei nechemați, simpli veleitari. Privind harta poeziei patriotice de azi, criticul, cititorul nu pot spune că tema, ființa patriei nu sînt solicitate din perspectiva realității imediate, a ideilor epocii noastre. Să rostim un adevăr al faptelor : se scrie multă poezie patriotică. Adevărul acesta dă naștere la o altă întrebare : este toată această poezie, care apare în reviste și cărți, autentică, exprimă ea cu artă orizontul de sensibilitate și de simțire al omului de azi 7 Suportă această poezie o judecată critică obiectivă și în numele unei valorificări care are drept criteriu de recunoaștere valoarea estetică, orig'nalitatea 7 Ce înnoiri de substanță și cu adevărat radicale se înregistrează în această direcție și cum sînt ele receptate 7 Și, pe de altă parte, sînt descurajate de critică mediocritatea, veleitaris-

trebui să ezite în a lumina cu spiritul său critic volumul de poeme, poezii care, avîndu-și izvorul în generoasa temă a patriei, impun prin valoare, prin autenticitatea tratărilor, prin frumusețea exprimării, la fel de dator este față de cititor și destinul poeziei de a supune unui exigent examen producția de serie, exercițiile veleitare. Producția de serie poate naște părerea — deosebit de nocivă — că, scriind oricum pe această temă, exigențele de natură artistică nu funcționează suficient, iar „consacrarea" e asigurată. Ce eficiență reală are critica in această situație 7 Poziția ei față de veleitari e contemplativă încă, redusă. Recenziile dedicate cărților de poezie sînt excesiv de laudative, lasă impresia unui înalt nivel al creației lirice, verificabil în orice apariție. Așa să fie 7 In realitate, după opinia noastră, prolificitatea unită cu superficialitatea, lexicul redundant, absența trăirii, a transfigurării ca

racterizează o parte din poezia actuală, atît in volume, cit și in publicații. E o manufactură > de serie care, din păcate, nu face obiectul analizelor critice sistematice. Cum se justifică această indiferență 7 Să treacă oare spiritul critic printr-o criză 7 De ce se închid ochii în fața acestui fenomen de proliferare a mediocrității 7 In succesiunea generațiilor, conștiința critică românească a dat dovadă de o morală a receptării ce nu s-a împăcat cu falsele valori. Istoria literară românească e șl un model de receptare critică, de clasificare exactă. Valorificarea și definirea poeziei este un act ce ține de moralitatea criticului, de cel mai adine patriotism. El este mai mult ca oricind chemat să se pronunțe, să judece cu cărțile in față și să aplice un tratament critic sever, nu atît au- • torului ca persoană, cît textelor, cînd acestea se dovedesc a fi probe de netăgăduit ale lipsei de talent, de conștiință estetică. Avem critici foarte înzestrați, de mare curaj în teoretizări moderne și postmoderne, dar prezența lor in arena literaturii, cînd e vorba de a fixa cu mal multă claritate scara de valori, de a refuza fără nici o reținere veleitarii, e aproape... anonimă ! Polemica de idei s-a refugiat în confortabila dispoziție de a teoretiza „semnificatul" și „semnifican- tul", de a suprasolicita o metodă în defavoarea alteia, de a jura că Roland Barthes e superior (prin ce 7) lui G. Călinescu.Critica de azi e datoare să judece poezia din punctul de vedere al valorii estetice. înnoirilor de esență ale gramaticii lirismului, modelelor existente în literatura românească și universală. Să promoveze poezia autentică, lirismul înaltelor idei și sentimente patriotice și să respingă maculatura literară ce deservește și poezia, și publicul cititor, și sentimentul valorii.
Zaharia SÎNGEORZAN

cinema
• 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

• Vacanța cea mare: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata Morgana : TIMPURI NOI 
(156110) — 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
e 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
• 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 și 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 : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 18
• Cine ești, călărețule 7 î GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Destin tragic : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15; 14,30; 17; 19
• Moștenire cu bucluc : COTROCENI 
(81 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) — 14,45; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala Am
fiteatru) : Drumul singurătății — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solistă : Jenny Abel (R.F.G.) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Bal 
mascat — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Lo
godnicul din lună — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Din lumea lui Cehov. Spectacol pre
zentat de Teatrul din Sf. Gheorghe 
— 18
• Teatrul Mic . (14 70 81) s Amurgul 
burghez — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Acești nebuni fățarnici — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Medalionul de argint — 18
• Teatrul satlric-muzical „C. Tăna
sc* (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Varietăți și Moda ’89 — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy — 
15; Spectacol extraordinar de cintece 
șl dansuri — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Romanțioșii — 9; 18
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 15; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Punguța cu 
doi bani — 10; Tigrișorul Petre — 15
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Prof. dr. Omu — 18
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a efectuat o vizită de lucru
în unități economice din Capitală

'^Jrmare din pag. I)te, pentru recuperarea neîntîrziată arestanțelor înregistrate la producția fizică, pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor programelor existente.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate, pe parcursul vizitei, rezultatele măsurilor aplicate pentru îmbunătățirea organizării și modernizarea fluxurilor de producție, eforturile depuse pentru accelerarea acestui amplu proces ce cuprinde, practic, toate sectoarele de fabricație. Au fost prezentate rezultatele obținute în a- similarea unor produse noi — cazane energetice, cazane de abur, circuite de conducte, unități de pompare —,care se remarcă prin caracteristici tehnice și funcționale superioare, precum și metode moderne de sudură, prelucrări mecanice sau la cald aflateîn curs de generalizare.Secretarul general al partidului a apreciat că dotarea tehnică a unității corespunde cerințelor actuale și a cerut ca, pe baza folosirii celor mai moderne și eficiente tehnologii, să se asigure sporirea substanțială a volumului producției.Analiza a continuat in legătură cu stadiul executării unor importante subansamble pentru centralele electrice. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost înfățișate principalele aspecte ale fluxului de fabricație, sistemele complexe de control nedistructiv al pieselor, sisteme cu ajutorul cărora se verifică, pe parcursul prelucrării, calitatea fiecărei operații.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat realizările oamenilor muncii de aici, cerind să se acționeze în continuare pentru utilizarea cu rezultate superioare a potențialului tehnic și profesional al întreprinderii, pentru sporirea productivității

„Sezonul* înfrumusețării și bunei gospodăriri 
nu aparține unui anotimp, ci întregului an— Dacă cineva ar încerca să enumere criteriile ce întrunesc frumosul citadin, ar trebui, cred, să înceapă cu curățenia — consideră interlocutoarea noastră Otilia As- tan, pe care o însoțim în drum s” e consiliul popular municipal. Și spun asta nu pentru că ar fi vorba de vreo „deformare profesională", dar toți locuitorii municipiului nostru cred la fel". Interlocutoarea, laborantă la spitalul județean, e președinta Comitetului municipal Mier- curea-Ciuc al O.D.U.S. Poartă cu ea o mapă voluminoasă cu schițe, planuri. nume de oameni, termene. „Nu, nu-i vorba de birocrație, ci de lucruri concrete. Oamenii trebuie să știe precis ce au de făcut, cînd. unde, cum. E vorba doar de 132 comiJ tete O.D.U.S. din peste 120 instituții. unități economice, cartiere, fiecare eu „frontul lui de lucru", cu termenele respective, cu...“.Ședință de comandament. Se discută noua etapă a înfrumusețării municipiului. Din zumzăiala domoală a cutiilor între vechi cunoscuti. ina- 
ce de intrarea în ordinea de zi. înțelegem că acestea s-au mai repetat adesea în cursul anului. în decursul anilor, că ordinea de zi a fost aceeași.— Aceeași, dar mereu cu alte date ale problemei, ne spune tovarășul Bușlic Iosif, prim-vicepreședinte ai comitetului executiv al consiliului popular municipal. Pentru că frumusețea orașului nu este apanajul unui singur anotimp, ea se cere de fiecare dată completată prin munca oamenilor. Pe urmă. în municipiu e greu de găsit un loc neschimbat de la un an la altul : luați numai blocurile cu zeci de mii de apartamente răsărite in ultimele două decenii si ceva, complexul nostru sportiv vestit in întreaga tară, zecile de parcuri noi. băile „Miercurea", cu apă termală : sau alungind la noutăți de „acum un an" — lacul de agrement ; sau intrind în anul acesta — noul strand olimpic, hipodromul, cișmelele de „Borsec" la stradă... Pe scurt, este vorba de peste 30 de obiective, viitoare ..daruri" pe care cetățenii municipiului și le fac anul acesta. De „fronturi de lucru" nu ducem lipsă. Mai ales că ele se înmulțesc nu numai an de an. ci adesea de la un anotimp la altul.Lăsăm deci comandamentul să dezbată și să stabilească planul noii etape a continuei activități de înfrumusețare a municipiului si. însoțiți de tovarășul Vaszi Ladislau, șeful serviciului de gospodărie locatlvă și comunală. pornim spre cîteva din fronturile de lucru. Fiecare din ele cu istoria propriei deveniri, cu specificul său. dar pornind de la același izvor : inițiativa și fapta cetățenească.„UN PAHAR DE -BORSEC» ORICĂRUI DORITOR" — s-a numit propunerea pornită in urmă cu un an la una din întrunirile „Tribuna democrației". Toți știau că în așezarea Jigodin. la nici un kilometru de Miercurea-Ciuc, există un puternic izvor de apă minerală tip „Borsec". Izvorul era însă folosit numai în incinta bazei de tratament si firește asta numai în cadrul orarului de funcționare. Or, apa minerală curge fără întrerupere, dar pe un mic șanț Si direct în... Olt. Era nevoie de o prelungire a conductei cu numai citiva zeci de metri ca ea să ajungă la stradă, țîșnind prin citeva cișmele, la dispoziția tuturor doritorilor. Conducta s-a procurat cu sprijinul consiliului popular, din materiale refolosibile și adusă la fata locului în timpul iernii. Iar de cum

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :în continuarea acțiunilor cu caracter aparte, programate in cursul acestei luni, Administrația de Stat Loto-Pronosport organizează duminică, 19 martie 1989, TRAGEREA MULTIPLA PRONOEXPRES. Iată citeva dintre cele mai semnificative elemente tehnice ale acestei 

muncii și mărirea eficientei întregii activități.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întilnit cu membrii consiliilor oamenilor muncii ale întreprinderii de mașini grele București și întreprinderii „Vulcan".Exprimînd deosebita satisfacție a celor două puternice colective muncitorești de a se reîntîlni cu secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei care au luat cuvintul i-au adresat, în numele miilor de muncitori, maiștri, specialiști de pe marea platformă industrială din această parte a Capitalei, cele mai calde mulțumiri pentru grija statornică față de dezvoltarea și modernizarea continuă a acestor întreprinderi, pentru perfectionarea organizării activității productive. astfel ca ele să-și poată îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile ce le revin in ansamblul economiei noastre naționale.Au fost prezentate rezultatele obținute în realizarea sarcinilor de plan în perioada care a trecut din acest an, fiind înfățișate, totodată, modul cum se acționează în vederea înfăptuirii integrale a planului de producție, a obiectivelor încredințate din cadrul programelor prioritare aprobate și. îndeosebi, cele privind traducerea în viață a pro-j gramului energetic national.în cadrul întâlnirii a luat cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Secretarul general al partidului a subliniat că a ținut să efectueze a- ceastă vizită de lucru, deoarece atît întreprinderea de mașini grele, cit și Întreprinderea „Vulcan" au un rol important în realizarea programului energetic național. în producția de utilaje pentru centrala nu- 

a venit dezghețul, locuitorii așezării suburbane amintite, toti „ortaci" la IFET ,ai deputatului Balaș Iosif, au săpat șanțul și au început instalarea conductei. Iar curînd trecătorii și locuitorii așezării vor răspunde invitației scrise frumos pe o placă : „Poftiți. vă rugăm frumos, la un pahar de "Borsec». Cit de curînd? Oricum, pină la manifestarea anuală de inimă a locuitorilor — „Primăvara harghi- teană". Cam cît ar costa un pahar de „Borsec" din cișmelele de la șosea ?— Nimic, desigur, dar face foarte mult. Cît o mîndrie de cetățean face ! — ne asigură deputatul.APA TERMALA LINGĂ PATINOAR ? Adică gheată și căldură laolaltă ? La asta nu se putea gîndi nimeni aioi la Miercurea-Ciuc în urmă cu cîtiva ani. E drept, natura a dăruit acestor ținuturi ierni despre care, auzind în buletinele meteorologice, cei din „zonele calde" își string mai tare cojoacele-n talie. Dar gerurile aduc gheata, iar cetățenii au ridicat aici vestitul patinoar din Miercurea-Ciuc. înseamnă asta că
însemnări 

din municipiul 
Miercurea-Ciucharghitenii nu prea se împacă cu căldura ? Dimpotrivă, numai că natura părea să tină mai departe căldura de gheată. La circa doi kilometri de centrul orașului s-a descoperit în urmă cu citiva ani un put de apă termală. Și-a fost, desigur, adevărată sărbătoare. Dar sărbătorită... prin muncă. Muncă la construirea ștrandului, prin care cetățenii au acoperit lucrări de aproape 4 milioane lei. Și totuși cei doi kilometri fată de oraș sint... kilometri. Nu s-ar putea construi un ștrand chiar in oraș, pe locul din spatele patinoarului ? Propunerea (mai precis propunerile. căci au fost mai multe) aveau însă de trecut numeroase obstacole, intre care : lipsa unei surse adecvate de apă : cea din Olt ar fi trebuit igienizată, ceea ce ar fi costat foarte scump : apa potabilă nu putea fi folosită, pentru că ar fi împovărat peste puteri stațiile de purificare si pompare ale municipiului. Dar chiar admitînd folosirea ei. ar fi trebuit încălzită, căci e rece ca gheata ; nimeni n-ar fi putut consimți o reducere cît de mică a investițiilor pentru construirea de locuințe spre a le destina noului ștrand, mai ales că cel „vechi" e la numai doi kilometri. Primele două obiecții au fost înlăturate chiar de... Olt. în timpul lucrărilor de regularizare a albiei rîului. s-a descoperit că el este înconjurat de un brîu de zăcăminte de apă termală carbogazoasă. Temperatura — ideală pentru baie : plus 27 de grade, apa gata strecurată și purificată prin roci ; distanta fată de locul unde oamenii voiau ștrandul — o aruncătură de băt. Iar oamenii s-au apucat de lucru. Cite ore s-au prestat, greu de socotit, dar sîntem asigurați că. practic, nu a existat om capabil de muncă în municipiu care să nu fi fost „pe șantier" o zi sau două. Iar investiții din bugetul statului — nici un leu. „Cînd s-a făcut proba cu apă a bazinului aici au fost peste 3 000 de oameni. Nu că ar fi vrut să vadă stadiul lucrărilor, că doar ei le făcuseră, dar e o min- drie a omului a spune — uite, aici am lucrat și eu. „Iar cind va veni sezonul (aproape bate la ușă), oamenii or să-și dăru

trageri : se efectuează 8 extrageri în două faze cu un total de 48 de numere extrase ; extrageri „legate" cu posibilitatea de a se cîștiga cu 4 și respectiv 5 numere din 12 extrase ; variantele de 25 lei participă la toate extragerile, pufcindu-se obține cîștiguri cumulate la ambe

clearo-electrică de la Cernavodă. Ambele întreprinderi dispun de o dotare tehnică modernă și au colective puternice de muncitori și specialiști.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat că cele două întreprinderi au obținut rezultate bune, dar că acestea nu sint pe măsura posibilităților existente, a dotării de care dispun.Pornind de la concluziile desprinse în timpul vizitei la întreprinderea de mașini grele, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea de a se acționa cu toată hotărârea pentru mai buna organizare a producției și a muncii, pentru modernizarea continuă a proceselor de fabricație.în acest sens, s-a cerut să se aplice cele mai avansate tehnologii existente astăzi pe plan mondial și, în unele locuri, să fie realizate noi tehnologii, superioare. Practic, se pot și trebuie elaborate noi tehnologii, mașini de prelucrare, care să sporească în mod hotărâtor producția uzinei, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu.A fost evidențiată, în continuare, sarcina privind perfecționarea organizării muncii și producției în oțelă- rie, în vederea valorificării superioare a metalului, a evitării oricărei pierderi, subliniindu-se că, în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, muncitorii și specialiștii trebuie să manifeste cea mai înaltă răspundere pentru gospodărirea judicioasă a avuției încredințate.Secretarul general al partidului a arătat că se impune o îmbunătățire radicală a întregii activități și a cerut să fie întocmit, în cel mai scurt timp, un program de măsuri, cu răspunderi și termene precise, pe săp- 

iască unul altuia această mîndrie a municipiului nostru" — zice Iuliu Moldovan, din cartierul Petofi. unul din susținătorii cei mai activi cu vorba si fapta ai ideii de a ridica lingă patinoar ștrandul termal.„POFTA DE FRUMOS VINE PRIN... FRUMOS", zice președintele ’comitetului,. O.D.U.S. din cartierul Tudor. Vlădimirescu. Balint Iosif, pornind..pe firul" lacului de agrement de 8 hectare. Cu doi ani in urmă, lacul era o groapă stîncoasă în care firișorul de apă Fitod îl umplea primăvara cu viituri. In timpul verii, apa se înverzea oină seca de tot. iar oamenii o năpădeau cu gunoaie. în urmă cu doi ani au fost luate primele cupe de excavator din groapă. A urmat apoi munca din greu, cu lopata, netezirea malurilor, săparea unui canal de dirijare a pî- rîului spre lac. apoi de scurgere. Groapa a devenit lac de agrement : cu bărci, cu cabine, cu pomi pe maluri. Lucrat de cetățeni pină la ultimul fir de iarbă. Frumosul dăruit lor înșile prin munca lor. „Numai că lingă frumos urâtul n-are loc" — zice omul obștii. „Urâtul", pe care în urmă cu doi-trei ani nimeni nu-1 prea lua în seamă. era locul din spatele actualului debarcader al lacului de agrement. O vale pietroasă, plină de povirnisuri în spatele cărora cu greu se tupilau ciulini sau tufișuri de mărăcinis. De cultivat cu ceva — nici vorbă. Ceva mai încolo, sportivii municipiului au înființat niște grajduri de cai. Pasiunea-i pasiune. din an în an sportul hipic din Miercurea-Ciuc a ajuns pe locuri fruntașe pe tară. Doar că pentru a-șî arăta măiestria ei au trebuit să meargă-n alte localități. Nu aveau... hipodrom. Se construiește in aceste zile pe fostul „Ioc urit". Iar tribunele vor fi instalate pe stînca dintre brazi ce pornește chiar de deasupra viitoarelor piste. Tribune pentru 5 000 de locuri. în care materialul de susținere e oferit gratuit de natură....Intr-adevăr, ceea ce e nou e frumos în primul rând pentru că e curat. Iar locuitorii municipiului Miercurea-Ciuc îmbogățesc an de an zestrea localităților cu noutăți. Fiecare din cele 6 comisii ale consiliului popular municipal își are „front de lucru" în domeniul noutăților : trei noi terenuri de sport. 14 noi locuri de joacă pentru copii, noul drum de legătură între străzile Progresului si Sec. căratul pămîntului fertil in fata blocurilor cu 700 de apartamente din zona centrală. Dar. în același timp, frumosul îsi găsește sălaș permanent și-n locuri de mal veche tradiție. Pe străzi cu denumiri ce le recomandă de la sine : Inimii. Trandafirilor, Lunca Mare. Florilor. Duminica trecută i-am întilnit pe gospodarii municipiului creînd frumosul orașului lor, al străzilor lor, al lor înșile : peste 3 500. vîrstnici și tineri, oameni ai muncii din unități economice și instituții, gospodine, pensionari. Iar printre ei. alături de cei peste 300 de tovarăși de muncă de la întreprinderea de tricotaje, una din nenumăratele gospodine ale municipiului, Elisabeta Chiper, se miră că aceste ținuturi sînt considerate de unii „reci" : „Cum sînt reci, cînd la noi au si înflorit zambilele ? Si_ berzele trebuie să apară din zi in zi. Apoi stiti ce frumos cintă la noi privighetorile în Lunca Mare ? Iar oamenii...". Da. frumusețea oamenilor ce fac prin munca lor frumusețea locului.
Laurențiu DUTA 
Nicolae ȘANDRU corespondentul „Scînteii"

le faze. Jucînd cît mai multe bilete, participanții au posibilitatea obținerii unor importante cîștiguri, din rândul cărora nu lipsesc autoturismele „DACIA 1 300", excursiile peste hotare și diferitele sume de bani. ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor de participare este sîmbătă, 18 martie 1989. 

tămîni și luni, care să asigure creșterea puternică a producției, pe capacitățile existente, extinderea mecanizării, introducerea de noi tehnologii și realizarea de mașini-agregat și utilaje de mare randament, aceasta fiind calea pentru realizarea la timp și de bună calitate a echipamentelor din programul energetic.Referindu-se, în continuare, la unele cerințe privind producția întreprinderii „Vulcan", secretarul general al partidului a apreciat că și aici se impun eforturi mai hotărîte pentru organizarea superioară a întregii activități productive, pentru modernizarea proceselor tehnologice, astfel ca rezultatele obținute să fie la nivelul bazei tehnico-materiale, al potențialului uman existent.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate, din nou, în numele colectivelor de muncă din cele două întreprinderi, profunde mulțumiri pentru recomandările și indicațiile date cu prilejul vizitei, asigurindu-1 că acestea vor fi transpuse neabătut în viață.La plecare, secretarul general al partidului a fost salutat de cei ce muncesc pe această mare platformă industrială cu aceleași calde manifestări de înaltă stimă și prețuire, cu puternice aplauze, urale și ovații, care au pus pregnant in lumină hotărirea de a acționa cu dăruire pentru a înfăptui sarcinile de răspundere ce le revin, prevederile de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a intîmpina cu rezultate cît mai bune cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului.
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BRĂILA : înnoiri edilitareAnul trecut, în județul Brăila au fost realizate 2 185 noi apartamente, cele mai multe dintre ele îmbogățind zestrea edilitară a municipiului Brăila. Tot in 1988, in comuna Ianca, viitor oraș agroindustrial, s-au construit încă 114 apartamente. In acest an, planul construcțiilor social-edilitare în localitățile urbane și rurale ale județului Brăila- este și mai mobilizator. Astfel, sînt prevăzute a se da în folosință un număr de 3 615 apartamente, dintre care 389 în orașul Făurei, 415 la Ianca, 101 in comuna însurăței, 36 in comuna Măxineni. In orașul de reședință, numai in zona Hipodrom-Obor se vor da in folosință in devans cu o lună noi spații comerciale. însu- mînd o suprafață de 2 431 metri pătrați. (Candiano Priceputa).
GOVORA : Acțiuni 

de înfrumusețareStațiunea Govora este renumită nu numai pentru eficiența și calitatea serviciilor balneare, ci și prin frumusețea orașului cu același nume. Edilii de aici au pregătit o importantă cantitate de material dendrofloricol sădltor. In parcurile și pe aleile orașului-stațiune Govora urmează să fie plantați peste 1 000 arbuști ornamentali, 2 500 trandafiri altoiți, precum și 700 000 flori. In această sferă de preocupări se înscrie și amenajarea în parcul central a unei zone de tip alpin, în care au fost sădiți bujori de munte, jnepeni și pini pitici. (Ion Stanciu).
IAȘI : Aparatură modernăSpecialiștii filialei din Iași a Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru electrotehnică au conceput și realizat noi tipuri de traductoare de distanță și nivel cu ultrasunete, aparate de înalt nivel tehnic care au în componenta lor, în totalitate, elemente indigene. înscrise în seria mijloacelor electrotehnice de automatizare, noile aparate echipează diverse instalații care impun măsurarea nivelului unor lichide. în special în industriile chimică și alimentară. Ele se caracterizează prin precizie înaltă, fiabilitate șl robustețe, contribuind astfel la reducerea importurilor. Primele traductoare de distantă cu ultrasunete au și fost livrate diverșilor beneficiari din țară. (Ma- noie Corcaci).
BRAȘOV : Produse casate 

reintroduse in circuitul 
productivLa întreprinderea „Hidromecanica" din Brașov se acordă o atenție deosebită recuperării și valorificării materialelor refolosibile. Au fost recuperate 45 000 de repere de la turbosuflantele TS-1, care și-au încheiat ciclul de exploatare. Ele au fost aduse din întreaga țară. Reperele dezmembrate, găsite in stare perfectă, au fost reintroduse în circuitul productiv, iar restul recondiționate, după care au urmat același curs. Reperele foarte uzate au fost expediate la turnătoriile de otel și fontă pentru a fi transformate în piese noi. Colectivul întreprinderii a mai recondiționat anul trecut peste 100 tone piese de mașini-unelte și SDV-uri. Tot anul trecut, la „Hidromecanica", a început pe scară largă prefabrica- rea transmisiilor hidromecanice, acțiune care s-a soldat cu 400 asemenea produse. Din acest an, colectivul întreprinderii a început recuperarea și valorificarea reperelor de turbosuflante, care supraali- mentează motoarele diesel rapide, și se pregătește pentru extinderea acțiunii de refabricare și a transmisiilor hidraulice. (Nicolae Mocanu).

La hidrocentrala Lugaș 
a intrat in funcțiune 
un nou hidroagregatIntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de Comitetul județean Bihor al P.C.R.. se raportează că. in ziua de 15 martie 1989. a fost pus în paralel cu sistemul energetic national cel de-al doilea hidroagregat de 9 MW al hidrocentralei Lugaș din cadrul amenajării hidrotehnice a rîului Crișul Repede. O dată cu punerea în funcțiune a acestui obiectiv au fost finalizate lucrările de montaj la hidrocentrala Lugaș, realizată în exclusivitate cu agregate și echipamente de producție românească. Acumularea de Ia Lugaș. județul Bihor, cu o capacitate finală de 65 milioane mc apă, prima din cadrul amenajării hidrotehnice a Crișului Repede, este concepută și realizată să asigure multiple folosințe : producerea de energie electrică, alimentarea cu apă potabilă, precum si pentru piscicultura și agrement.
tv

19,00 Telejurnal
19,25 Pe drumul înfăptuirii noii revolu

ții agrare
19,45 File de glorioasă Istorie (color) 

• Valori multimilenare
20,05 Laureațl ai Festivalului național 

„Cîntarea României" (color)
20,35 Tinerețe — educație — spirit re

voluționar (color) < A fi tînăr 
revoluționar — a învăța, a munci, 
a cuteza spre cele mai de seamă 
realizări

20,55 Film artistic (color). Racolarea. 
Producție a Casei de filme unu. 
Scenariul : Constantin Voivozeanu. 
Regia : George Cornea

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 16 martie, ora 20 — 19 martie, ora 
20. în țară : Vremea va fi caldă și în 
general instabilă în regiunile nord- 
vestice, centrale și nordice, unde cerul 
va fi mai mult noros și predominant 
frumoasă și caldă, cu cerul variabil, în 
restul teritoriului. Se vor semnala pre
cipitații sub formă de ploaie, care vor 
avea și caracter de aversă în nordul, 
nord-vestul și centrul țării și izolat în 
celelalte regiuni. în vestul teritoriului, 
izolat, cantitățile de apă pot depăși 15 
litri pe metrul pătrat în 24 de ore. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări temporare la munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 2 și 8 grade, izolat mai scăzute 
în depresiuni, iar maximele se vor 
situa între 8 și 12 grade în nord-vestul. 
centrul și nordul țării și între 12 și 20 
de grade în restul teritoriului. Pe 
alocuri, dimineața, se va semnala ceață 
slabă. în București : Vremea va fi 
caldă și predominant frumoasă, cu ce
rul variabil. Condiții de ploaie la în
ceputul intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă Ia moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 5 
grade, iar maximele între 15 și 18 gra
de. Dimineața* condiții de ceață slabă.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Steaua a fost din nou Steaua!
5—1 cu I.F.K. GoteborgZiariștii suedezi prezenți ieri la partida Steaua București — I.F.K. Goteborg erau consternați, nu mai înțelegeau nimic. Pentru că le-a fost dat să treacă — la această dublă manșă din sferturile de finală ale Cupei campionilor europeni — prin stări emoționale total diferite și mereu surprinzătoare. Cu două săptă- mîni în urmă, acasă la ei, au crezut, inițial, că echipa favorită se va califica fără probleme. Au și scris a- ceasta în cotidianul „Goteborgs Pos- ten" ; sub titlul „Matematica a decis". o fotografie reprezenta niște școlari ce scriseseră cu creta pe o tablă : 2—0 la Goteborg plus 0—1 la București =■ 2—1 și calificarea pentru I.F.K. Apoi, după conferința de presă de acolo, văzîndu-ne pe noi, ziariștii români, atit de siguri pe noi și pe echipa noastră campioană, gazetarii suedezi au început să se teamă de Steaua. Dar Steaua n-a fost Steaua în acel prim meci, jucînd sub valoarea sa, și ei au căpătat iar încredere. Și au venit la București siguri că 1—0 le va fi suficient pentru calificare.La București însă, Steaua a fost din nou Steaua ; Lăcătuș, Stoica, Io- van și ceilalți au evoluat ca în zilele lor bune — cu Anderlecht, cu Honved, cu Spartak Moscova — alergind tot timpul, combinînd în mare viteză pe spații largi, demar- cîndu-se, bombardînd poarta cu șuturi periculoase, marcînd nu unul, două, ci nu mai puțin de cinci goluri, unul mai interesant decît altul. Acum, confrații noștri suedezi priveau tabela de marcaj, priveau la notițele lor, precum și la noi și nu le venea să creadă. Abia mai tîrziu, la

Dinamo București a părăsit Cupa cupelor cu fruntea sus
0—0 la Cremona, cu SampdoriaCREMONA (prin telefon). Scriam in corespondenta noastră de ieri că oameni din anturajul Sampdoriei se declarau mulțumiți... și cu un 0—0 in partida retur cu Dinamo. Din păcate pentru echipa noastră așa s-a și întimplat. fotbaliștii italieni calificindu-se ei in semifinalele Cupei cupelor datorită acelui gol înscris de Vialli in ultimele secunde ale meciului tiu- de la București (cind scorul a fost 1—1).Continuind comparația cu jocul de la București, se poate spune că aici. în partida revanșă. ambele echipe au evoluat mai bine, arătind că au gîndit mai bine confruntarea lor. A fost o confruntare mai deschisă. cu evidente valențe ofensive și desfășurată în general în limitele sportivității (fără neregularitătile dure ale jucătorilor italieni din tur. în urma cărora eliminatul Carboni s-a ales cu trei etape suspendare dictată de U.E.F.A.).Prima repriză a fost echilibrată, ambela combatante ratind cite o situație favorabilă de gol — prin Sa- bău, in minutul 26 (șut periculos la cîțiva centimetri de poartă) și prin Mancini (bară, in minutul 42).După pauză însă, dinamoviștii — bine povățuit! de antrenorul Mircea Lucescu la cabină — ies mai mult

Exportul - realizat ritmic, integral
(Urmare din pag. I)activității pe întregul flux de fabricație, activitatea a fost reorganizată pe ateliere, răspunderea pentru calitatea producției putînd fi stabilită pînă la nivelul fiecărui muncitor. Ar mai fi de notat că, în urma aplicării măsurilor din programul de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, in primele două luni ale acestui an proporția produselor de bună calitate a sporit simțitor. Concomitent, eforturile colectivului sînt îndreptate spre asimilarea in acest an a încă cinci noi tipuri de anvelope. Procesul de dozare la două linii din secția amestecare va fi automatizat, pregătirile în acest sens fiind finalizate. In scopul asigurării unui riguros control de calitate vor fi puse
Promptitudine, competitivitate, 

eficientăDezvoltarea și modernizarea capacităților de producție la întreprinderea de încălțăminte „Ardeleana" din Alba Iulia au creat condiții dintre cele mai bune pentru creșterea necontenită a exportului. Ca atare, în ultimii ani a sporit atît volumul producției livrate, cit și numărul partenerilor de peste hotare. „In prezent, ne spune ing. Maria Vădean, directoarea întreprinderii, exportul reprezintă jumătate din producția unității. Ca urmare; este firesc ca realizarea ritmică, integrală, la înalt nivel calitativ a producției de export să ne preocupe în mod deosebit. Astfel, la recenta adunare generală a oamenilor muncii s-au stabilit noi măsuri tehnice și organizatorice pentru realizarea în condiții cit mal bune a sarcinilor la export pe acest an. în principal, se va acționa pentru perfecționarea organizării și modernizarea producției, pentru diversificarea sortimentelor fabricate".Eficiența acțiunilor întreprinse se concretizează de acum în îndeplinirea și chiar depășirea planului la export cu circa 11 la sută pe relația cliring țări socialiste. Iar după cum ne-au spus cadrele de conducere din întreprindere, specialiștii și muncitorii cu care am discutat, sint asigurate condițiile necesare pentru ca planul pe primul trimestru să fie îndeplinit în mod exemplar. Cum s-a acționat practic pentru înfăptuirea acestui obiectiv ?în primul rind, pentru a preveni apariția unor neajunsuri care s-au manifestat în anii trecuți, inclusiv în 1988, au fost întocmite cu furnizorii de materii prime și materiale programe de livrare in funcție de prioritățile exportului. Colaborarea strânsă eu furnizorii constituie una din premisele esențiale pentru realizarea ritmică a producției, îndeosebi pe cele trei linii de fabricație specializate pentru export.în al doilea rind, preocupările muncitorilor și specialiștilor vizează ridicarea nivelului tehnic al procesului tehnologic și calitativ al producției, în funcție de tendințele manifestate pe piața externă. De altfel, au existat situații în care toate liniile de fabricație din întreprindere au lucrat pentru export. „Acest lu-

și... spectaculoasă calificarevestiare, cereau explicații antrenorului Pettersson.Iubitorii Stelei și ai fotbalului nu s-au îndoit, totuși, nici o clipă de succes, au crezut tot timpul — de două săptămîni Încoace — că, pe terenul propriu, jucătorii militari se vor regăsi și vor reuși calificarea așteptată. Peste 30 000 de spectatori, împreună cu milioane de telespectatori și radioascultători au rămas chiar încîntați de maniera în care campioana României și-a impus pe teren anticipata superioritate teoretică. Carnetul de cronicar a consemnat nu mai puțin de 20 ocazii de gol steliste (unele atît de mari incit numai prin minune au putut fi ratate) : 13 în prima parte, 7 după pauză. A fost însă să intre în gol numai cinci, nici măcar cele mai dare, dar așa e fotbalul :...în minutul 6. Lăcătuș pătrunde vijelios să prindă o minge trimisă sus în adîncime, este faultat în aer, dar în cădere o mai atinge, trimi- țînd-o in poarta goală, în timp ce puțini dintre noi vedem golul in- trucît ne uitam la arbitru intrigați că nu fluieră penalti. Or, el lăsase avantaj ! *...în minutul 17, mingea „lucrată" de Hagi și Stoica ajunge la Ilie Dumitrescu pe stingă, care centrează, și același Lăcătuș, de pe dreapta, reia din unghi dificil direct în plasă....în minutul 39, rolurile se schimbă : centrează Lăcătuș, de pe dreapta, și Ilie Dumitrescu șutează în gol de pe partea cealaltă, amintindu-ne că la Goteborg. după meci (unde nu fusese inclus în formație ca o măsură... educativă pentru el) ne spusese : „Nu-i nimic, la București voi contribui și eu cu un gol la calificarea noastră".

in fată, atacă în valuri si-Si creează vreo șapte-opt ocazii de a marca, pe care insă Răducioiu, Cămătaru. Red- nic, Mateuț și Orac le risipesc. La rindul lor. italienii nu joacă nici ei... italienește ; aleargă, atacă, contraatacă, și de două ori îl și evidențiază pe portarul Stelea, iar o dată pe Lupescu, aceștia descurcînd situații grele.Spre final însă, pe măsură ce presiunea dinamoviștilor crește, jucătorii Sampdoriei (depășiți și în- ghesuiți în propriul careu) apelează la știutele metode de a trage de timp pentru a păstra scorul alb calificabil. Acțiunile dinamoviste se întețesc, golul plutește în aer, în tribună lingă noi crainicul nostru 
Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 15 MARTIE 1989EXTRAGEREA I : 32 16 12 41 34 11. FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :EXTRAGEREA A II-A : 29 9 28 724 584 lei, din care 43 533 lei, report 15 24 5. la categoria 1.

în curînd în funcțiune alte două mașini de control cu raxe X, utilizind camere de luat vederi fabricate în țară. Totodată, urmează a fi executate 20 matrițe de vulcanizat pentru profilele modernizate.Se impune însă ca acest colectiv să fie sprijinit mai susținut pentru asigurarea unei aprovizionări ritmice cu materii prime și materiale, precum și cu unele piese de schimb strict necesare pentru desfășurarea normală a procesului de producție, în aceste condiții, colectivul este ferm hotărât să încheie cu bune rezultate trimestrul I, să realizeze ritmic producția de export.
Eugen TEGLAȘ corespondentul „Scînteii"

1cru, ne spune Alexandru Mureșan, directorul comercial al unității, constituie o dovadă a înaltei calități a producției realizate. Creșterea din ultimii ani a exportului confirmă de altfel această strădanie și pune în evidență capacitatea muncitorilor și specialiștilor din întreprindere de a trece operativ de la fabricația unui sortiment la altul Pentru aceasta acordăm o atenție deosebită pregătirii din timp a fabricației, precum și a SDV-isticii necesare. In continuare, prin acțiunile întreprinse vrem să asigurăm un grad și mai ridicat de înnoire a producției, ținînd seama de cerințele partenerilor de peste hotare. In acest sens, punem un accent deosebit pe promovarea creației proprii originale. In perioada care a trecut din acest an am realizat 33 de modele noi, iar în. prezent se lucrează la o colecție de 100 de modele cu care vom participa la tîr- gurile internaționale de la Bruxelles și Brno. O colecție bogată și variată de modele constituie o premisă aproape sigură pentru cîștigarea unor noi beneficiari externi".In această intenție, la începutul lunii februarie a fost inițiat în întreprindere un concurs de creație pentru toți muncitorii, dar în primul rind pentru cei cu înaltă calificare. Se urmărește astfel ca, pe lingă noi modele, oamenii muncii din întreprindere să elaboreze și unele soluții tehnice noi, mai eficiente, care să permită reducerea mai accentuată a consumurilor materiale. Anul trecut, de exemplu, prin proiectarea unor noi modele si reproiectarea celor existente, prin generalizarea croirii combinate a pieselor mari cu cele mici, utilizarea materialelor numai la dimensiunile impuse de tehnologie, înlocuirea unor materiale deficitare, fără ca prin aceasta să fie afectată calitatea produselor, s-au redus cu 8,8 lei cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă. Toate aceste acțiuni sînt acum continuate și perfecționate, ceea ce oferă garanția că planul la export pe primul trimestru și întregul an va fi îndeplinit în cele mai bune condiții.
Ștefan D1NICA corespondentul „Scînteii'

in semifinalele C.C.E.... în minutul 65, Stoica trimite o minge in adindme și Lăcătuș (cel mai bun jucător de pe teren, ieri) înscrie iarăși, imparabil.... in minutul 92, cînd arbitrul se uita să fluiere sfirșitul minutelor de prelungire, Hagi se răzbună pentru cîteva nereușite și ratări anterioare „croșetând" toată apărarea adversă și servindu-1 ideal pe noul intrat, Balint, care, de la 14—15 m, trimite puternic în gol.Bineînțeles. Steaua n-a jucat singură ieri. Dimpotrivă, ea a avut în față o formație solidă și ambițioasă, care a avut și ea 12 ocazii, din care a fructificat numai una (prin Zeterlung. în minutul 54). celelalte încheindu-se cu șuturi pe lingă poartă ori fiind stopate cu siguranță de Silviu Lung. Mai ales după pauză, fotbaliștii oaspeți au ieșit cu hotărire la atac, profitind și de relaxarea steliștilor, care — în mod surprinzător — au avut unele perioade de joc încîlcit. amorf și ineficient.Totuși, victoria rămîne victorie, și Steaua merită felicitată pentru acest răsunător rezultat care o califică din nou in semifinalele Cupei campionilor (pentru a treia oară în ultimele patru ediții). îmbucurător este că nu numai trezirea orgoliului rănit, și nu numai admirabila dăruire sportivă au asigurat calificarea, ci și o pregătire tehnico-tactică bine dirijată de antrenorul An- ghel Iordănescu. clădită pe o înaltă valoare competițională deseori probată. In rest, despre unele slăbiciuni și unele învățăminte vom mai avea vreme să discutăm pînă la Confruntarea din semifinale. Bravo, Steaua ! Din nou. bravo 1
G. MITROI

aproape își pierde glasul, toti spectatorii ne ridicăm în picioare, dar... nimic nu se mai poate întâmpla.Pierzînd calificarea fără înfrângere, printr-o clauză regulamentară, echipa Dinamo București părăsește Cupa cupelor cu fruntea sus, de- monstrînd o valoare internațională certă. In cele două manșe, ea a jucat bine trei reprize (prima la București și ambele la Cremona), dar plătește tribut pentru faptul că, pe teren propriu, s-a crezut prea sigură pe ea în repriza a doua — cînd. pe acest fond, a survenit și o greșeală individuală ce avea să faciliteze golul calificării. Este și acesta un prilej de învățăminte I
Valerlu MIRONESCU



DEZARMAREA - NĂZUINȚĂ

A TUTUROR POPOARELOR
Prima Olimpiadă internațională a păciiATENA 15 (Agerpres). — Pe Stadionul păcii și prieteniei din Pireu a avut ioc ceremonia inaugurării primei Olimpiade internaționale a păcii, organizată din inițiativa mișcării elene pentru independență națională, pace și dezarmare, cu participarea UNESCO.La olimpiadă, care va dura pînă la 19 martie, participă reprezentanți a 150 de organizații de militanți pentru pace din peste 70 de țări, inclusiv din România.

In cadrul olimpiadei, la Pireu, Atena și la Olimpia vor avea loc mitinguri, dezbateri în probleme actuale ale dezarmării, diferite manifestări artistice.Deschizînd Olimpiada internațională a păcii, primul-mtnistru al Greciei, Andreas Papăndreu, s-a pronunțat pentru realizarea de noi progrese in acțiunile de dezarmare și asigurare a unei păci internaționale trainice.
Propunere vizînd încheierea unui tratat de interzicere 

a experiențelor nucleareGENEVA 15 (Agerpres). — La Geneva au continuat lucrările Conferinței pentru dezarmare. în cuvîntul său, șeful delegației Indoneziei a propus crearea unui comitet al conferinței care să fie însărcinat cu negocieri asupra interzicerii experiențelor nucleare. El a apreciat, totodată, că Încheierea unui tratat în acest domeniu constituie o „ade

vărată piatră de încercare" a voinței politice a statelor de a înceta cursa înarmărilor. Reprezentantul indonezian a subliniat că prin efectuarea în continuare a experiențelor nucleare se creează condiții pentru dezvoltarea unor noi generații de arme nucleare și creșterea pericolului proliferării lor.
Seminar asupra dezarmării în AfricaNAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — In cadrul activității O.N.U. pentru dezarmare, în perioada 20—23 martie, la sediul O.N.U. din New York va avea loc un senjinar internațional asupra dezarmării în Africa, anunță agenția A.P.S.Peste 100 de diplomați africani participanți la seminar vor discuta un număr de chestiuni, printre care armele chimice, impactul dezarmării

nucleare și convenționale asupra Africii, rolul țărilor africane în dezarmare și în problemele de securitate și crearea unei Africi denu- clearizate.Scopul seminarului este o mai bună familiarizare a africanilor cu problemele de dezarmare și cu mecanismele internaționale existente în acest domeniu.
„Suit necesare măsuri eficiente pentru reducerea 

arsenalelor militare"BONN 15 (Agerpres). — Președintele Internaționalei Socialiste. Willy Brandt, președinte de onoare al Partidului Social-Democrat din R. F. Germania, s-a pronunțat în favoarea unor măsuri eficiente de reducere a arsenalelor militare. Intr-un interviu acordat presei, citat de agenția A.D.N., el a relevat necesitatea renunțării la intențiile de

compensare a sistemelor de arme eliminate prin acordurile internaționale. In context. W. Brandt a apreciat că printre obiectivele prioritare ale eforturilor de dezarmare trebuie să fie înscrise realizarea unor echilibre la niveluri tot mai reduse ale armamentelor, eliminarea asimetrii- lor și întărirea încrederii.
UN RAPORT AL O.N.U. EVIDENȚIAZĂ:

Tragice bilanțuri ale
NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager

pres). — Niciodată, probabil, nu au 
existat atitea confruntări armate ca 
în prezent și nici atiția combatanți 
care să se folosească de arme atit 
de distrugătoare — subliniază un 
raport al O.N.U. dat recent publi
cității.

Din studiu reiese că populația 
civilă este cea care poartă tot greul 
suferințelor in cazul unui conflict 
armat — relatează agenția Efe. In 
războaiele care au avut loc in lume 
in anul 1987, anul avut in vedere 
in raport, 84 la sută dintre victime 
erau persoane civile, iar 59 la sută 
au pierit ca urmare a lipsurilor 
provocate de aceste conflicte. în 
anul 1987 au fost consemnate 36 de 
conflicte la care au participat, in 
luptă directă, circa 5,5 milioane de 
soldați,din 41 de țări. Totalul victi-

conflictelor militare
melor înregistrate de la începutul 
acestor conflicte este estimat intre 
3 și 5 milioane, la care se adaugă 
de trei ori mai multi răniți.

Totodată, este subliniat faptul că 
rareori conflictele s-ău încheiat ra
pid și definitiv. Din cele 36 con
semnate in 1987; patru au învupu-t 
în deceniul anilor ’40. șapte — in 
anii ’60, 17 — în deceniul următor, 
iar opt — după anul 1980.

Pe de altă parte, se arată in ra
port, cheltuielile pentru armamente 
și forte armate absorb importante 
resurse, necesare rezolvării unor 
acute probleme sociale. In țările în 
curs de dezvoltare, cheltuielile mi
litare pe locuitor se ridicau în 1984 
la 42 dolari, față de 28 in sectorul 
educației și 11 dolari în cel al să
nătății.

In favoarea unității mișcării comuniste indieneNEW DELHI 15 (Agerpres). — Partidul Comunist din India consideră că principala sa sarcină o reprezintă lupta pentru realizarea unității mișcării comuniste din țară, consolidarea forțelor de stingă și progresiste indiene — a declarat secretarul general al Consiliului Național al P.C.I.. Rajeshwara Rao, într-o conferință de presă, ținută la Calcutta, după încheierea Congresului al

XIV-lea al acestui partid. Lupta în comun pentru apărarea unității poporului și a integrității teritoriale a patriei, pentru interesele vitale ale celor ce muncesc și întărirea influenței stîngii va conduce la sporirea eficientei acțiunilor destinate soluționării problemelor sociale și economice deosebite care stau în fața țării — a spus el.

MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI
• Realizările țării noastre in construcția socialistă prezentate 
' expoziții românești in FinlandaROMA 15 (Agerpres). — La se

diul Bibliotecii Române din Roma 
a avut loc inaugurarea unei expo
ziții documentare de fotografii pri
vind dezvoltarea urbanistică și edi
litară a capitalei României in anii 
edificării socialismului, cu precăde
re in perioada care a urmat Con
gresului al IX-lea al Partidului Co
munist Român.

Cu acest prilej, a fost prezentată 
conferința „România la cea de-a 
45-a aniversare a revoluției de eli
berare națională și socială, antifas
cistă șl antiimperialistă' din August 
1944“, reliefindu-se realizările obți
nute de poporul român in procesul 
construirii socialismului, in dezvol
tarea economico-socială multilatera
lă a tării noastre, saltul uriaș înre
gistrat de știința, cultura, invăță- 
mintul românesc in acești ani, in 
contextul afirmării cu putere a sis
temului democrației muncitorești- 
revoluționare, al făuririi omului nou.

Au fost afirmate, totodată, princi
piile și orientările ce caracterizează 
politica externă a României socia
liste sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Au fost prezentate filmele docu
mentare „România — imagini con- 
temporane“ și „Frumusețile Buco
vinei".

Manifestarea s-a bucurat de un 
numeros auditoriu, fiind prezente 
personalități politice italiene, oa
meni de cultură, ziariști.

HELSINKI 15 (Agerpres). — La 
Helsinki a fost deschisă o expozi
ție de pictură românească. In alocu
țiunea rostită la inaugurare, cunos
cuta pictoriță finlandeză Asta Nae- 
misto a vorbit despre înflorirea ar
telor plastice în România, despre 
valoarea și mesajele artistice ale 
lucrărilor prezente în expoziție.

la Roma • Deschiderea unor

La vernisaj au participat Taisto 
Tolvanen, director in Ministerul 
Afacerilor Externe, prof. Lauri 
Lindgren, prorectorul Universității 
din Turku, președintele Asociației 
de prietenie Finlanda-România. oa
meni de artă și cultură, șefi de mi
siuni diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic, un numeros 
public, reprezentanți ai presei.

In orașul finlandez Toijala a fost 
deschisă expoziția documentară de 
fotografii — „România ’88 — dru
meții", care înfățișează frumusețile 
naturale ale României, realizările 
sociale, culturale și arhitectonice 
contemporane, îndeosebi in perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, de 
cind la conducerea partidului 
și statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Plenara C. C.MOSCOVA 15 (Agerpres). — Miercuri, la Moscova s-au deschis lucrările plenarei C.C. al P.C.U.S. în prima parte a plenarei au fost aleși cei 100 de deputați care vor reprezenta partidul în organul legislativ suprem al U.R.S.S. Intre ei se află Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., alți conducători ai partidului, activiști ai P.C.U.S.. mun-

al P. C. U. S.citorl, țărani, reprezentanți ai Intelectualității, transmite agenția T.A.S.S,Pupă-amiază, plenara a trecut la discutarea celui de-al doilea punct de pe ordinea de zi — Politica agrară a P.C.U.S. in condițiile actuale. Raportul în această problemă a fost prezentat de Mihail Gorbaciov.
Reuniune a Consiliului de Stat al R. P. ChinezeBEIJING 15 (Agerpres). — La Beijing a avut Ioc o reuniune a Consiliului de Stat prezidată de premierul Li Peng, transmite agenția China Nouă. Cu acest prilej au fost discutate o serie de aspecte ale politicii în domeniul industrial, subliniindu-se că traducerea în viață a acesteia va contribui Ia îmbunătățirea situației economice. S-a relevat, de asemenea, că sint necesare schimbări in vederea prevenirii stagnării și a inflației și pentru asigurarea unei dezvoltări susținute. Sarcinile principale

ale reorganizării structura Industriale constau în dezvoltarea industriilor de bază, a agriculturii, energeticii, comunicațiilor, punerea in valoare a materiilor prime, creșterea producției de mărfuri deficitare, controlul dezvoltării industriei de prelucrare.Hotărîrile reuniunii — relevă sursa citată — au fost revizuite în prealabil pe bâza sugestiilor și propunerilor unei reuniuni anterioare a Consiliului de Stat și urmează să fie publicate la 13 martie.
Țările in curs de dezvoltare denunță practicile spoliatorii

ale monopolurilor financiareCIUDAD DE MEXICO 15 (Agerpres). — Datoria externă a Mexicului este, în prezent, de aproximativ 100 384 000 000 dolari — a anunțat Ministerul mexican al Finanțelor și Creditului Public, relatează a- genția NOTIMEX, citind un comunicat oficial. Din această sumă, sectorului public al economiei naționale îi revin circa 81 003 000 000 dolari, iar sectorului proprietății particulare — peste 7 miliarde de dolari. Restul de plăți în contul datoriei externe se împarte între băncile de stat și particulare din țară.BONN 15 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, aflat in vizită oficială în R.F.G., a calificat drept „inacceptabile" ratele ridicate ale dobinzilor pe care trebuie să le plătească țara sa la creditele externe, informează agenția D.P.A. In acest context, el a subliniat necesitatea ca, atunci cind fixează dobînzile la creditele acordate, țările creditoare să țină seamă nu numai de situația economică, ci și de situația socială a țărilor debitoare.BUENOS AIRES 15 (Agerpres). — Luind cuvîntul în cadrul unui seminar consacrat problemelor energeticii, ministrul lucrărilor publice al Argentinei a criticat politica instituțiilor bancare și financiare occi

dentale, datorită activității cărora statele din America Latină nu sint în stare să-și plătească cel puțin serviciile datoriilor externe.Așa-numitele „rețete" pe care Fondul Monetar Internațional le impune creditorilor determină reducerea producției, a exportului, exacerbarea conflictelor sociale, a arătat ministrul argentinian.CIUDAD DE MEXICO 15 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului mexican „Excelsior", pri- mul-ministru al statului Jamaica, Michael Manley, a arătat că datoria externă este marele obstacol în calea dezvoltării țărilor Americii Latine. Premierul jamaican a declarat că soluționarea crizei constă în asigurarea condițiilor de creștere e- conomică, transmite agenția Prensa Latina.QUITO 15 .Agerpres). — Intr-o declarație făcută la Quito, ministrul ecuadorian al finanțelor, Jorge Gallardo, a reafirmat că datoria externă este rezultatul unor relații internaționale inadecvate și injuste. El a apreciat, în context, că prețurile reduse ale produselor de export ale regiunii sint direct legate de problema datoriei externe.Datoria externă a Ecuadorului este de peste 11 miliarde dolari, relevă agenția I.P.S.
Pregătiri pentru sesiunea specială a O.N.U. consacrată 

problemelor economiei mondiale

Drapelul egiptean 
deasupra teritoriului TabaCAIRO 15 (Agerpres). — Miercuri a avut loc ceremonia transferării sub suveranitatea Egiptului a teritoriului Taba din Sinai, care a fost ocupat, între alte teritorii egiptene, de Israel, în 1967. Drepturile Egiptului asupra teritoriului Taba au fost recunoscute printr-o hotărire de arbitraj internațional.Conform înțelegerii, trupele, poliția și reprezentanții administrației civile israeliene au părăsit teritoriul Taba și au fost înlocuite de reprezentanții egipteni. Deasupra teritoriului flutură din nou drapelul egiptean și toate obiectivele turistice construite acolo au fost transferate Ministerului Turismului al Egiptului.
Apel la încetarea luptelor 

în LibanBEIRUT 15 (Agerpres). — La Beirut se menține climatul de tensiune după violentele ciocniri de marți între unități, ale armatei și miliții • libaneze la linia de demarcație dintre estul și vestul orașului. Potrivit ultimelor date, ciocnirile de marți s-au soldat cu aproximativ 40 de morți și 150 de răniți.RIAD 15 .Agerpres). — Comitetul „celor șase" al Ligii Arabe pentru sprijinirea eforturilor de soluționare a crizei din Liban a adresat un apel tuturor părților libaneze, în special celor implicate în recentele ciocniri, să acționeze imediat pentru încetarea luptelor și a oricăror acte care ar putea spori în continuare încordarea.

In perspectiva Intllnirii cliino-sovietice la nivel înaltBEIJING 15 (Agerpres). — Intîl- nirea și convorbirile care vor avea loc la Beijing, în luna mai,: între Zhao Ziyang, secretar general al C.C. al P.C. Chinez, și Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., vor marca normalizarea relațiilor dintre cele două partide — a declarat un purtător de cuvînt oficial chinez, citat de agențiile China Nouă și T.A.S.S. La o conferință de presă, el a adăugat că întîlnirea la nivel Înalt chino-sovie-

tîcă marchează, de asemenea. începutul normalizării relațiilor pe linie de stat dintre cele două țări. In context, adaugă China Nouă, purtătorul de cuvînt chinez s-a referit la amplificarea relațiilor P.C. Chinez cu partidele comuniste și socialiste, cu formațiunile politice din țările în curs de dezvoltare, cu alte partide prietene din întreaga lume, pe baza principiilor Independenței, deplinei egalități, respectului reciproc și neamestecului in treburile interne.
Practici rasiste în țări ale Pieței comune

Dezbateri in Parlamentul vest-europeanSTRASBOURG 15 (Agerpres). — Luind cuvîntul în Parlamentul vest- european. ale cărui dezbateri s-au desfășurat Ia Strasbourg, președintele acestui organism consultativ al Pieței comune, Henry Plumb, a a- dresat parlamentelor naționale ale celor 12 țări membre ale C.E.E. a- pelul de a lupta împotriva rasismului. pentru respectarea principiilor enunțate în declarația pe această temă, din 1986.în cuvîntul său, Vasso Papandreu, membru al, Comisiei executive a C.E.E., responsabil cu problemele sociale, a subliniat că In țări ale Pieței comune se practică rasismul.

Vorbitoarea a arătat că „cel 12“ trebuie să acționeze pentru a se pune capăt recrudescentei rasismului, practicat Îndeosebi împotriva emi- granților.Președintele Senatului spaniol. Jose Federico de Carvajal, s-a referit. la rîndul său. la un. alt tip de rasism, „cel practicat de țările bogate Împotriva celor sărace". Pe de altă parte, a arătat eL în Spania rasismul are ca obiect pe cei pro- veniți din țările Maghrebului și din Africa neagră, pe cei care acceptă muncile pe care alții nu vor să le facă.
Greve ale deținuților politici din R.S-A.JOHANNESBURG 15 (Agerpres). — Noi acțiuni greviste au fost declanșate marți in diferite închisori din Africa de Sud. in cadrul cărora peste 40 de deținuți politici de culoare protestează împotriva regimului inuman la care sint supuși de autorități și a deținerii lor, de a- proape trei ani, fără a a judecați cț-J&K «a (TiC: ' fâCr.

sau condamnați — au declarat Ia Johannesburg un grup de avocați sud-africani. citați de agenția A.D.N. Deținuții au decis reluarea grevei foamei deoarece regimul rasist r și-a respectat promisiunea făcu<4 luna trecută de a elibera pe toți cei arestați fără motive legale.
I?W=I /.•’GG!'Tif.^' v'7' V V"'; V''?.■ ,NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — La sediul O.N.U. din New York au început pregătirile pentru sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată cooperării economice internaționale și revitali- zării creșterii și dezvoltării economice a țărilor lumii a treia.A fost aprobată agenda Comitetului pregătitor, al cărui președinte a

fost ales Constantin Zepos. reprezentant al Greciei.Sesiunea specială urmează să aibă loc anul viitor, în aprilie, ea urmînd să se axeze asupra întăririi cooperării economice internaționale și regionale și asupra elaborării de recomandări în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă economia mondială.
marea britanie = Un buget In folosul celor bogațiLONDRA 15 (Agerpres). — Ministrul de finanțe, Nigel Lawson, a prezentat în Camera Comunelor bugetul Marii Britanii pentru anul financiar 1989—1990. Bugetul prevede continuarea politicii de deznaționalizare, menținerea- impozitelor la un nivel ridicat, reducerea alocațiilor publice pentru o serie de sectoare, cum ar fi cel al sănătății și asigurărilor sociale. Lawson a arătat, de asemenea, că, in vederea reducerii inflației, care se așteaptă să depășească nivelul anual

de 7,5 Ia sută înregistrat în februarie, va fi dusă în continuare o politică monetară și fiscală severă, men- ținindu-se ratele ridicate ale dobinzilor, apreciate ca fiind cele mai înalte în rîndul țărilor industrializate. Bugetul anticipează creșterea în continuare a deficitului balanței de plăți și reducerea de la 4,5 la sută în 1988 la 2,5 la sută în 1989 a ritmului de dezvoltare economică a Marii Britanii.

Acțiuni teroriste 
în ColumbiaBOGOTA 15 (Agerpres). — Grupări de extremă dreaptă din Columbia au continuat acțiunile lor teroriste la adresa forțelor naționale care se pronunță pentru încetarea stării conflictuale interne și realizarea reconcilierii naționale pe calea tratativelor. Astfel, în timp ce reprezentanții guvernului, ai principalelor partide politice și ai mișcărilor insurgente din țară caută, prin dialog, să ajungă la un punct de vedere comun în problema menționată, elemente de extremă dreaptă au asasinat, in localitatea Mistra- to, din departamentul Risaralda. din vestul țării, un alt lider al „Uniunii Patriotice", Jorge Luis Garces Castillo. Un comunicat oficial, dat publicității la Bogota, menționează că în țară vor avea loc ample manifestații împotriva acțiunilor teroriste ale extremiștilor de dreapta.
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REUNIUNE INTERBALCANICA. La Ankara au început lucrările primei reuniuni a miniștrilor economiei și comerțului exterior din țările balcanice. Participanții urmează să dezbată un cerc larg de probleme privind în special dezvoltarea legăturilor comerciale și economice între țările regiunii.
ÎNTÎLNIRE LA PRAGA. La Pra- ga a avut loc o întilnire între Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și Herbert Mies, președintele P.C. German, informează agenția C.T.K. Au fost a- bordate probleme legate de activitatea celor două partide, precum și aspecte ale evoluției mișcării comuniste și muncitorești internaționala.

ra, care va deveni efectivă duminică, este îndeplinită una dintre măsurile anunțate de președintele țării, Daniel Ortega, la ultima intil- nire centroamericană la nivel înalt desfășurată luna trecută în Salvador; I

REMANIERE. Președintele Zam- biei. Kenneth Kaunda. a anunțat miercuri, la Lusaka, o remaniere a guvernului tării. Principala schimbare constă în înlocuirea pri- ■mului-ministru, Kebby MuSokot- | wane, cu fostul ministru de inter- ' ne. M. N. Masheke.
I
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s o* ; Dileme prelungite și opțiuni aminateAsumîndu-și la 20 ianuarie frînele guvernării, administrația republicană a președintelui Bush a preluat o moștenire deosebit de complicată, avind ca principală componentă deficitele bugetare și comerciale, care au atins proporții fără precedent. ceea ce nu poate să nu-și pună pecetea asupra „buletinului de sănătate" al economiei în ansamblul ei. Intr-adevăr, dacă în bilanțul său fosta administrație Reagan poate trece la capitolul realizări asigurarea unei creșteri economice relativ stabile, crearea de noi locuri de muncă — ceea ce a diminuat întru- citva, dar nu a lichidat defel problema șomajului — precum și diminuarea inflației, acest lucru a fost obținut pe seama unor grave dezechilibre financiare. apreciate, pe bună dreptate, ca un adevărat 
„călcii al lui Ahile" al politicii pe care a promovat-o. Curba deficitului bugetar a indicat o astfel de tendință permanent ascedentă, în 1988 înregistrindu-se intre venituri șl cheltuieli o diferență estimată la nu mai puțin de 155 miliarde dolari. Cit privește schimburile comerciale, în condițiile in care S.U.A. și-au pierdut pozițiile preponderente in fața concurenței tot mai acerbe a Japoniei, Pieței comune și chiar a 
„micilor tigri asiatici" (Singapore, Taiwan, Coreea de Sud), acestea au consemnat un deficit evaluat la 130 de miliarde dolari, după ce în 1987 atinseseră nivelul-record de 170 miliarde dolari. Ca rezultat al efectelor combinate ale unor asemenea dramatice realități, datoria publică (internă) a atins pragul absolut fabulos de 2 800 miliarde dolari.Se înțelege de ce observatorii de peste ocean consideră problematica economico-financiară ca fiind „cea 
mai mare sfidare" pentru noua administrație republicană, care, in plus, trebuie să colaboreze cu un

Congres unde majoritatea aparține partidului advers al democraților. Soluțiile avute în vedere nu sint apreciate cu prea mult optimism. Pentru reducerea deficitului bugetar, președintele Bush se află, cum scriu ziarele americane, „între ciocan și 
nicovală" : o asemenea reducere poate fi operată fie prin sporirea impozitelor, fie prin reducerea cheltuielilor, și anume a celor pentru nevoile economice și sociale (cele militare fiind socotite „intangibile"). Dar în timpul campaniei sale electorale noul președinte a declarat că sub nici un motiv nu va majora impozitele și, totodată, că nu se vor mai reduce în continuare fondurile pentru programele economice și sociale, deja drastic amputate de precedenta administrație. în primul caz, se dorea, în special, să nu se înstrăineze simpatia cercurilor eco- nomico-financiare, care se împotrivesc cu înverșunare oricăror măriri de impozite, mai mult, ele pledind pentru noi degrevări fiscale, de care și pînă acum au beneficiat din plin ; în cel de-al doilea caz se aveau în vedere rezistența declarată a Congresului față de orice nouă împuținare a unor fonduri reduse și așa la minimum, ca și ecoul profund negativ în rîndul opiniei publice. In asemenea împrejurări, analiștii americani își pun întrebarea cum va putea fi redus deficitul bugetar Ia 91,1 miliarde dolari, așa cum se preconizează în proiectul de buget prezentat de noul președinte, muiți dintre ei considerînd acest obiectiv ca „irealizabil" sau „fantezist". Situația se complică și prin existența legii Gramm-Rudman, care, din dorința de a se realiza treptat un echilibru al bugetului, fixează anual anumite plafoane maxime ale deficitelor, peste care nu se poate trece. Pe oe căi se va ajunge la încadrarea în prevederile legii amintite rămîne un mare semn de întrebare. Unele

cifre privind viața economică scot însă și mal mult in relief asemenea semne de întrebare. „WASHINGTON POST" opina că deficitul bugetar nu poate fi redus „fără schimbări majore in 
politică". Unul din domeniile in care se simte nevoia acută a unei asemenea schimbări este cel al cheltuielilor militare. în decursul celor opt ani ai administrației Reagan, aceste cheltuieli au totalizat nu mai puțin de 2130 miliarde dolari și in această imensă hemoragie de fonduri în scopuri neproductive trebuie căutată una din principalele cauze ale escaladei deficitelor bugetare. Ce intenționează să facă noua administrație pentru a pune capăt a- cestei situații ? Potrivit proiectului de buget prezentat, se are în vedere înghețarea cheltuielilor militare la nivelul anului trecut (adică ceva sub 300 miliarde dolari), plus procentul inflației, fără a se renunța la costisitorul și controversatul proiect „războiul stelelor", nici la tot atit de costisitoarele proiecte de modernizare a diferitelor categorii de arme. Or, este limpede că fără diminuarea apreciabilelor cheltuieli pe care le implică asemenea proiecte e greu de văzut cum poate fi redus deficitul bugetar.Problema s-a complicat și mai mult prin respingerea, mai întâi de către Comitetul senatorial pentru servicile armate, iar apoi de către Senat, în plenul său, a numirii in funcția de ministru al apărării a fostului senator John Tower, învinuit de grave abateri'.de ordin etic. Pe lingă excesele alcoolice si de altă natură ce i-au fost atribuite (fiind, între altele, surprins, in mai multe ocazii publice, în stare de ebrietate), i s-au reproșat fostului senator legăturile sale cu cele mai importante întreprinderi de armament americane, de la care a obținut, în calitate d- consultant, onorarii în valoare

de circa un milion de dolari — fapte de natură a-1 descalifica pentru ocuparea unei funcții de o asemenea răspundere. încercările administrației de a obține răsturnarea acestei hotărâri, punîndu-și în joc întreaga influență, inclusiv postura ridicolă in care s-a plasat Tower, jurindu-se în fața camerelor TV că 
„nu va mai pune strop ■ de băutură 
in gură", au dat greș, presa americană consemnând că este pentru prima oară în istoria de două secole a Congresului S.U.A. cind este respins un ministru propus de o nouă administrație la începutul mandatului său. S-a dovedit, astfel, cit de fragilă a fost „luna de miere" intre președintele republican și forul legislativ cu majoritate democratică. Confirmarea noului candidat desemnat de Casa Albă (congresmanul Richard Cheney) nu va întîmpina, probabil, obstacole, dar respingerea candidaturii lui Tower este considerată ca o încercare fățișă a Partidului Democrat (majoritar în Congres) de „a înlocui autoritatea pre
ședintelui cu propria-i autoritate" 
(„WALL STREET JOURNAL"), a- vind ca rezultat blocarea activității unuia din resorturile-cheie ale administrației — cel al apărării.Nici în politica externă lucrurile nu par a sta mai bine, în ultimul timp inmulțindu-se criticile față de ceea ce o parte însemnată a presei americane și a cercurilor con- gresionale consideră a fi o „atitu
dine de cvasiimobilism" in acest domeniu. Este știut că noua administrație și-a manifestat intenția de a continua linia politică a celei ce a precedat-o, exprimînd însă dorința de a opera anumite modificări. Evident, la început de drum orice nou guvern este îndreptățit să procedeze la reevaluările pe care le apreciază de cuviință. Criticii administrației — din Congres și din afara Congresului — îi reproșează însă

acesteia că procesul revizuirii se desfășoară mult prea lent, ceea ce implică riscul ca politica americană să nu poată oferi răspunsurile cerute de dinamismul evoluțiilor externe. Astfel, de pildă, negocierile asupra armelor nucleare strategice, care urmau să fie reluate la 15 februarie, au fost amînate; conform anumitor estimări, cu două luni sau chiar mai mult. Or, desigur, cind la Viena au început negocierile pentru reducerea armelor convenționale, firesc și util ar fi ca, în paralel, să se desfășoare și negocierile pentru reducerea armamentului nuclear- strategic. Reproșuri în ce privește inactivitatea și lipsa unei politici clare au fost formulate și în ce privește reacția lentă față de acordurile reuniunii la nivel înalt din Salvador în sprijinul instaurării păcii în America Centrală, care, potrivit propriilor recunoașteri, au găsit cercurile oficiale de la Washington „descoperite" și în orice caz „surprinse". Și exemplele de acest fel s-ar putea înmulți.Dosarele pe care le are de soluționat noua administrație nu se rezumă însă numai la atît. în timpul celor opt ani al precedentei administrații, problema drogurilor și, în strinsă legătură cu ea, cea a violenței au căpătat proporții de-a dreptul înspăimîntătoare, în timp ce poluarea mediului înconjurător s-a agravat continuu. Bogății au devenit și mai bogați, iar săracii mai săraci, numărul persoanelor fără adăpost a crescut simțitor („o rușine națio
nală", aprecia noul președinte), nivelul învățămîntului lasă de dorit, discriminările de ordin rasial persistă, cazurile de corupție și abuzurile de putere Ia diferite niveluri guvernamentale s-au multiplicatPe scurt, dilemele sînt numeroase și prelungite, iar 'opțiunile — amînate. „Noua adiere", de care se vorbea în discursul de inaugurare a actualului mandat prezidențial, se lasă așteptată sau își face încă prea timid simțită prezența.

Romulus CAPLESCU
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PRIMIRE LA BEIJING. Președintele R.P. Chineze. Yang Shangkun. l-a primit, la Beijing, pe primul-minist.ru al Thailandei. Cha- tichai Choonhavan. aflat în vizită oficială. Au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, unele probleme regionale și internaționale —■ informează agenția China Nouă.

ADUNARE POPULARA. Alianța națională pentru națiune și democrație și Consiliul național al reprezentanților studenților din Coreea de Sud au organizat, la Universitatea Yeunse, o adunare populară, la care au participat circa 7 000 de persoane. Cu acest prilej a fost condamnată politica guvernului și a patronatului de reprimare a luptei oamenilor muncii și a studenților în direcția îmbunătățirii condițiilor de muncă, de viață și studiu.

I

PLENARA. La Lisabona s-au Încheiat lucrările Plenarei C.C: a Partidului Comunist Portughez. în centrul atenției s-au aflat situația politică din tară, cursul pregătirii P.C.P. pentru alegerile in Parlamentul european, ce urmează să aibă loc anul acesta, sarcinile partidului in rindul tineretului.
VIZITA LA WASHINGTON. Ministrul de externe al Spaniei. Francisco Fernandez Ordonez, care deține și funcția de președinte în exercițiu al Consiliului ministerial al Pieței comune, și-a încheiat vizita în S.U.A. El a fost primit de președintele George Bush și a avut, de asemenea, întrevederi cu secretarul de stat. James Baker, și alte oficialități americane. Pe agenda convorbirilor s-au aflat probleme politice si economice internaționale. în special relațiile Est-Vest. situația din Orientul Mijlociu și America Centrală, datoria externă a țărilor in curs de dezvoltare. Au fcss't. de asemenea, examinate aspecte ale relațiilor comerciale dintre S.U.A. și Piața comună, transmite agenția Efe.

ATACURI ARMATE ÎN ANGO
LA. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite ca urmare a atacurilor banditești comise săptămina trecută de gruparea antiguvernamentală Unita din Angola — informează agenția națională Angop. Ca de obicei, elementele rebele ale Unita atacă prin surprindere civili din zone rurale, departe de garnizoanele militare ale armatei naționale.

JURAMÎNT. Willian Bennet a depus jurămîntul in calitate de șef al administrației Casei Albe pentru politica națională în domeniul controlului narcoticelor. Bennet urmează să coordoneze activitatea diferitelor servicii federale în lupta împotriva traficului și consumului de stupefiante. I

AMNISTIE ÎN NICARAGUA. Adunarea Națională a Republicii Nicaragua a aprobat în unanimitate proiectul legii de amnistiere a 1 894 de militari somoziști — informează agențiile T.A.S.S. și Efe. Prin punerea în libertate a acesto-

ERUPȚIA SOLARA ce s-a produs 
joia trecută a fost, ca mărime, de 
36 de ori superioară planetei noas
tre și. după toate probabilitățile, cea 
mai intensă observată de pe Pământ, 
au afirmat mai muiți oameni de 
știință americani care au urmărit 
acest fenomen cosmic din mai multe 
zone ale Statelor Unite. Acestei1 ex
plozii i-au urmat altele patru, tot 
de mari proporții, avind diametrul 
de 2—3 ori superior celui al Pămân
tului. Fluxurile de raze X. ultra
violete și cosmice provenind din 
Soare au modificat temporar echi
librul ionosferei.
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STUDII LA BORDUL STAȚIEI COSMICE „PHOBOS" — în perioada 

7—14 martie, de la bordul aparatului sovietic „Phobos", care zboară în 
jurul planetei Marte, s-au efectuat studii privind radiațiile roentgen și 
ultraviolete ale Soarelui, precum și radiațiile cosmice. De pe orbită a 
continuat explorarea suprafeței și atmosferei planetei Marte. După ma
nevra efectuată la 7 martie, în vederea ajungerii pe orbita optimă care 
să ducă la apropierea de satelitul artificial al lui Marte, de la centrul 
de dirijare a zborului s-a realizat o corecție a orbitei stației. Potrivit 
măsurătorilor efectuate, această operațiune, realizată la distanța de 250 

| milioane km de Pămint, s-a încheiat cu succes.
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