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SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
- trăsătură definitorie a omului nou, 
uriașă forță a construcției socialiste

A fi revoluționar înseamnă să privești înainte, să acționezi în spiritul 
marilor cuceriri ale cunoașterii umane din toate domeniile, să înțelegi 
noile cerințe sociale, năzuințele maselor muncitoare, ale întregului popor, 
să acționezi, în mod conștient, în fruntea maselor, organizînd și conducted 
munca și lupta lor, înseamnă să găsești căile pentru a asigura dezvoltarea, 
mersul înainte al societății spre comunism.

NICOLAE CEAUȘESCU

Trăim Intr-o perioadă bogată in realizări pres
tigioase, bogată, în același timp, și in năzuințe 
de viitor ; intr-o perioadă și într-o societate in 
care gîndul, oricîț de cutezător, este legitimat 
de efortul continuu pentru a-l traduce în viață, 
pentru a înfrumuseța mereu chipul țării.

Dintotdeauna oamenii ou simțit nevoia de a 
transforma condițiile lor de existență potrivit 
unor idealuri, unor aspirații scumpe. Socialiștii 
și comuniștii ou adăugat acestei năzuințe spe
cific umane noi dimensiuni ; ei au conferit lim
pezime idealului, deducîndu-l din mersul real 
al istoriei, din legitățile societății. Privind cu
tezător in viitor, comuniștii au împletit aspirația 
cu studiul atent și riguros al realității, cu ati
tudinea activă, militantă, conferind spiritului re
voluționar robustețe, combativitate, dinamism.

Victoriile istorice dobîndite de România în 
anii construcției socialiste pot fi gîndite numai 
in legătură cu afirmarea în proporție de masă

a spiritului revoluționar ; cu credința nestrămu
tată că țara trăiește o vreme esențialmente 
nouă, care cere dăruirea energiilor fără nici o 
drămuire, că țara străbate un timp de prefaceri 
ce solicită de la fiecare efort neslăbit, parti
ciparea la această epopee cu tot ce are mai 
bun ; cu convingerea că numai astfel se poate 
înălța o societate nouă, dreaptă și egală pen
tru toți, pentru care s-au jertfit generații de 
înaintași. Intr-adevăr, privind astăzi cu mîndrie 
la tot ce am realizat, putem spune că spiritul 
revoluționar a fost o uriașă forță a acestui 
proces constructiv fără precedent, o sursă ce a 
alimentat cu energii nesecate marile izbinzi ce 
au jalonat mersul mereu ascendent al României 
socialiste.

Astăzi, așa cum aprecia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de 'lucru de la Man
galia, străbatem o perioadă superioară a con
strucției socialiste, in care se cer rezolvate pro

bleme hotăritoare pentru destinul patriei 
noastre.

Obiectivele actuale nu sint deloc mai ușoare 
și, mai ales, nu pot avea altă garanție a în
făptuirii lor decît tot lupta și angajarea noastră, 
a tuturor, efortul șl voința nestăvilite de a în
vinge greutăți, de a face să triumfe valorile 
noastre socialiste. Sint realități care creează spi
ritului revoluționar noi tărimuri de afirmare, 
solicitînd întărirea sa, diversificarea formelor 
de manifestare, îmbogățirea cu noi trăsături de
terminate de evoluția societății, de specificul 
actualei etape, lată cîteva aspecte pe care ne 
propunem să le adincim în dezbaterea pe care 
o publicăm in pagina a IV-a. Participă : dr. Ele
na Zamfir, de la catedra de filozofie a Acade
miei de studii economice, Petre Constantin, 
secretar al Comitetului județean de partid Pra
hova, loan Jinga, Inspector școlar general al mu
nicipiului București.

DE PRIMĂVARĂ!
A nins și, în cea mai mare parte a țării, s-a instaurat un peisaj de iarnă. Dar meteorologii apreciază că desprimăvărarea se va face simțită nu peste multă vreme. înceuind din sud-vestul țării și sudul Olteniei. Așadar, ne mai desparte puțin timp de momentul începerii lucrărilor agricole în cîmp și in grădinile de legume, în livezi și în vii, timp care trebuie folosit pretutindeni din plin spre a se încheia ne- intirziat toate pregătirile necesare pentru campania agricolă de primăvară.Executarea in perioada optimă și în condiții de înaltă calitate a lucrărilor agricole de primăvară presupune ca toate tractoarele și mașinile agricole să fie reparate și revizuite, astfel incit să existe garanția bunei lor funcționări pe toată durata campaniei. Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că pînă la 20 februarie — termenul-limită stabilit pentru Încheierea lucrărilor — au fost terminate reparațiile la grapele cu discuri, mașinile pentru amendamente, de administrat îngrășăminte naturale, de plantat cartofi și la semănătorile pentru prășitoare. La data amintită mai erau de reparat mai puțin de 1 500 de tractoare, 192 semănători pentru păioase, 110 mașini fitosanitare și 31 mașini de er- bicidare. în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din 20 de județe reparațiile la tractoare au fost încheiate. Restanțe se înregistrează

în județele Gorj, Dolj, Giurgiu, Maramureș, Timiș și Tulcea, unde mai sint de reparat 3—4 la sută din tractoare. Trebuie acționat ferm pentru ca și în aceste județe să se încheie neintirziat repararea tractoarelor, să se facă suprarecepțiile cerute, spre a putea fi înlăturate în timp util eventualele defecțiuni ce se constată.Concomitent cu celelalte acțiuni pregătitoare pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a campaniei agricole de primăvară, o deosebită atenție trebuie acordată executării lucrărilor de sezon în legumicultură. Pentru obținerea de legume in cantități mari șl cit mai timpurii — atît în solarii, cît și în cîmp — este necesar să fie produse răsaduri îndestulătoare și de cea mai bună calitate. Merită subliniat faptul că pină acum au fost însămînțate toate suprafețele prevăzute pentru producerea răsadurilor necesare plantării lor în solarii. Acum este în actualitate însămînțarea suprafețelor prevăzute pentru producerea răsadurilor destinate plantării în cîmp. Potrivit datelor furnizate de Direcția generală economică a horticulturii, varza timpurie a fost insămințată în proporție de 93 la sută, tomatele timpurii — 45 la sută, iar conopida — 51 Ia șută. .Este necesar să fie grăbită însămînțarea acestor culturi cu deosebire în unitățile agricole din județele Iași, Neamț, Sălaj și

Mureș — Ia varză și în județele Dolj, Constanța, Tulcea, Buzău, Prahova, Bihor — la tomate. Mai sint citeva zile pînă cînd expiră perioada optimă stabilită pentru insămînțarea acestor culturi în vederea producerii răsadurilor. De aceea, grăbirea acestei lucrări constituie o condiție hotăritoare pentru plantarea la timp și obținerea eșalonată a producției de legume.O altă acțiune importantă la ordinea zilei in legumicultură o constituie repararea solariilor, lucrare executată în proporție de 82 la sută. Este absolut necesar ca ea să fie grăbită, astfel îneît în prima parte a lunii martie să se treacă la acoperirea lor. De asemenea, fabricile de mase plastice au datoria să respecte graficele de livrare a foliei de polietilenă.în aceste zile premergătoare declanșării campaniei agricole de primăvară, organele și organizațiile de părtid, direcțiile agricole județene și consiliile agroindustriale au datoria să acționeze cu perseverență pentru ca în fiecare unitate agricolă să fie pregătite in mod exemplar, cu înaltă răspundere, toate condițiile necesare realizării în epoca optimă și de bună calitate a însămînțărilor și a celorlalte lucrări, spre a se pune temelii solide producțiilor agricole record din acest an hotărîtor al cincinalului.
OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!
T........................ .................... ’ .... '*

Campania agricolă de primăvară se apropie! Incheiați 
neintirziat toate pregătirile pentru ca însămînțările și cele
lalte lucrări să fie executate în perioada optimă și la un 
înalt nivel calitativ, spre a pune baze solide recoltelor re
cord din 1984!
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ANGAJAT
Ptiblicăm în pagina 
a ti-a relatări de la 
adunările desfășurate 
în aceste zile la între
prinderea minieră Lu- 
peni, Combinatul side
rurgic Galați, între
prinderea „Electro- 
mureș“ din Tg. Mureș

în lumina sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

la recenta Consfătuire de lucru de la C. C. al P. C. R.

CONSUMUL DE METAL 
trebuie să fie substanțial redus!CUM SE ACȚIONEAZĂ PENTRU ELIMINAREA ADAOSURILOR INUTILELA TURNAREA UNOR PIESE

LA ÎNTREPRINDEREA

DE VAGOANE

DIN DROBETA-TURNU 

SEVERIN 

în repetate rînduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat asupra necesității gospodăririi raționale și valorificării superioare a metalului, cerință majoră a actualei etape de dezvoltare intensivă a economiei naționale. Marea Însemnătate a acestei sarcini economice a fost subliniată, din nou, cu toată claritatea, de secretarul general al partidului, la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.Producem, an de an, cantități sporite de metal. Această creștere se obține insă cu mari eforturi economice, fiecare tonă de metal realizîn- du-se cu însemnate consumuri de minereuri, energie electrică și cocs — resurse ce se asigură intr-o mare măsură din import. Tocmai de aceea, aceste eforturi se cer susținute de acțiuni ferme pentru ca fiecare gram de metal să fie valorificat deplin, cu eficiență maximă.Cit din metalul consumat se regăsește in produsul finit î — iată tema unei suite de articole ce vor fi publicate, in continuare, in paginile ziarului nostru. Azi : ancheta „Scînteii“ la întreprinderea de vagoane din Drobeta-Turnu Severin.
Realitățile de acum trei 

qpjj într-un articol publicat în „Scinteia" nr. 11 997 se arăta că la
întreprinderea de vagoane din Drobeta-Turnu Severin coeficientul de utilizare a metalului ajunsese la începutul primului an al cincinalu

lui actual la 88 la sută. Totodată, se preciza, pe baza unor date concrete, că în întreprindere se irosesc cantități foarte mari de metal datorită faptului că o serie de piese turnate, primite nrin cooperare, aveau defecte de calitate și mari adaosuri de prelucrare. Analizindu-se situația Ia patru piese se constata : „...in timpul 
prelucrării, fiecare piesă «slăbește» 
in greutate cu 5,2 kg pină la 22 kg. 
Altfel spus, intre 21 la sută și... 74 la 
sută din metalul incorporat in aceste 
piese se transformă in șpan". Concluzia articolului : „cooperarea intre 
întreprinderi trebuie să includă și 
conlucrarea pentru evitarea risipei 
de metal".

Cum pot fi salvate de la 
retopit două garnituri de 
tren revenit zilele trecute inîntreprinderea mehedințeană. Care este în prezent situația in domeniul utilizării metalului ? Ce progrese s-au înregistrat în această privință în cei trei ani care au trecut ?Evidențele întreprinderii confirmă că aici coeficientul de utilizare a metalului este de 89,8 la sută,' fiind superior cu aproape două procente celui înregistrat cu trei ani în urmă. Iar calculele pun clar în lumină semnificația concretă a acestei creșteri : prin îmbunătățirea coeficientului de utilizare a metalului, numai la nivelul anului trecut a fost atrasă in circuitul productiv o cantitate de

„Oțel de Iași“Oțel s-a mal fabricat la Iași. Dar oțel obișnuit, care se turna și se mai. toarnă încă... „Cu lingura" pentru piese mici la întreprinderea mecanică „Nicoli- na“, Ia întreprinderea de piese auto și cam ații. Din 1981 insă, la Iași se elaborează și se toarnă oțel în cantități cu adevărat industriale la Combinatul de utilaj greu, cea mai mare investiție care se realizează in actualul cincinal. Cit anume oțel ? La primul cuptor de 50 de tone pe șarjă, pus în funcțiune la oțelăria electrică, șl altul de 5 tone la turnătoria de oțel s-au mai adăugat pină a- cum încă un cuptor de 50 de tone, alte două de 20 de tone și altul de 10 tone pe șarjă, astfel că oțelarii combinatului ieșean depășesc deja suta de mii de tone anual. Și nu numai oțel obișnuit, ci de cea mai bună calitate. (Manole Corcaci).In fotografie : formația de turnători condusă de Mircea Ifrosie.

metal echivalentă cu necesarul pentru realizarea a 70 de vagoane de diferite tipuri. Cu alte cuvinte, au fost „salvate" de la retopit două garnituri de tren ! De asemenea, concomitent cu sporirea procentului de metal incorporat în produse finite, în întreprindere au fost obținute însemnate economii prin reducerea peste prevederile de plan a consumurilor normate. în anul trecut, deși întreprinderii îi reveneau sarcini sporite față de prevederile inițiale ale planului, s-au economisit aproape 40 tone de metal.Sint rezultate care definesc preocupările colectivului de aici pentru creșterea coeficientului de utilizare a metalului și reducerea consumurilor materiale.
Ce mai arată contabilita

tea... risipei. Ca # în urmă cu trei ani, constatăm că în întreprindere continuă să se risipească mult, foarte mult metal. Cauzele ?— Aceleași, dar absolut aceleași, ca ‘și acum trei ani : partenerii de cooperare ai întreprinderii noastre continuă să livreze piesele turnate cu defecte de calitate și adaosuri de prelucrare foarte mari — precizează tovarășul Constantin Pistrițu, din ca-
Ilie ȘTEFAN 

_______________ Virgil TATARU 
(Continuare în pag. a V-a)

EXPERIENȚA MUNCII POLITICE 
A ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 
larg generalizată In sprijinul 
îmbunătățirii întregii activitățiDezbaterea a fost programată într-o sală obișnuită de clasă, la Liceul economic nr. 3 din Capitală. Dar în bănci nu au luat loc elevi obișnuițl. Am întilnlt, aici, oameni care au absolvit de multă vreme școala. Unii sint ei înșiși profesori, alții sint muncitori sau ingineri, cercetători științifici sau economiști. Au insă comun faptul că activează, cu toții, în cadrul unor comitete de partid din unități economice, științifice și de învățămint ale sectorului 2. De două ori pe săptămină, seara, după orele de muncă, redevin școlari....Tema supusă discuției este de larg interes pentru toți cei prezenți : organizarea invățămintuiui politico- ideologic. Unii sint propagandiști ; alții răspund, în cadrul comitetelor de partid, de activitatea de pregătire politică. Ca oameni care se o- cupă de organizarea studiului altora, trebuie să fie ei înșiși temeinic pregătiți, să învețe continuu. Sint solicitați să-și expună opiniile îndeosebi cursanții din unitățile unde există o experiență înaintată in asigurarea eficientei invățămintuiui politico-ideologic. Pe tablă se conturează cifre, scheme. Se discută despre cele mai diferite aspecte ale temei, de la selecționarea și pregătirea propagandiștilor la controlul efectuat de comitetele de partid. Problemele calitative sint pe primul plan ; se insistă, mai ales, asupra modalităților concrete de asigurare a eficienței dezbaterilor. Se pledează cu precădere pentru forme active, participative, pentru înlocuirea descriptivismului cu analiza riguroasă a fenomenelor economice, politice și sociale, pentru racordarea tezelor șl ideilor teoretice la realitățile din fiecare colectiv, la problemele actuale și de perspectivă ale muncii politico-educative. în caietele de seminar sint înscrise cunoștințe noi, observații noi ; cele mai înaintate experiențe, cele mai valoroase idei privind organizarea invățămintuiui politico-ideologic devin, astfel, bunuri comune ale tuturor cursanților. Desigur, cunoștințele dobîndite se vor regăsi în noi acțiuni și inițiativa eficiente ce se vor contura in unitățile în care ei își desfășoară activitatea....Am prezentat o secvență semnificativă pentru întreaga activitate ce se desfășoară in cadrul „școlii politice" organizate de Comitetul de partid din sectorul 2 al Capitalei. De fapt, astfel de „școli politice" funcționează în fiecare din cele șase sectoare ale municipiului București. De două ori pe săptămină, seara, secretari și secretari adjuncți, alți membri ai comitetelor de partid, ai birourilor organizațiilor de bază participă la un curs de perfecționare a pregătirii în problematica muncii organizatorice și politico-educative. Audiază expuneri, iau parte la dez

Cum acționează Comitelui 
municipal București al 
P.C.R. pentru pregătirea 

politico-ideologică 
a activului de partid

bateri, la schimburi de experiență, învață să devină buni organizatori, buni propagandiști, să desfășoare o activitate cît mai eficientă. Nu ne pronunțăm asupra denumirii de „școală politică" califteînd-o ca cea mai adecvată, cursul acesta fiind totodată o adevărată „tribună a experienței înaintate". Așa i s-a spUs, în 1975, cînd în sectorul 2 al Capitalei a fost inițiată o formă specifică de perfecționare a pregătirii membrilor comitetelor de partid din întreprinderi și instituții. Și tot sub aceeași denumire, de „școala politică", această inițiativă a fost extinsă în toate sectoarele municipiului. Ce anume a determinat opțiunea pentru o asemenea formă de generalizare a experienței înaintate, ce modalități specifice sint folosite în desfășurarea ei, care este eficiența dobîndită ? Despre toate ă- ceste aspecte ne-a vorbit tovarășul Ion Popa, secretar al Comitetului municipal București al partidului.— De maimulți ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a atras atenția a- supra faptului că nimeni nu s-a născut învățat : nici ministrul, nici activistul de partid, nici directorul de întreprindere. Cu toții sint datori să învețe continuu ; să fie mereu elevi la școala muncii, a vieții, să se informeze permanent, să studieze, să desprindă, pentru propria activitate, noi concluzii din experiența bună a altora. Formele în care această pregătire poate să se desăvir- șească sint diferite. Noi ne-am gîn- dit să inițiem, în Capitală, o formă specifică de pregătire a comuniștilor cărora li s-a încredințat mandatul de a activa în comitetele de partid, în birourile organizațiilor de bază. Firește, ' acest mandat este acordat, în fiecare organizație, celor mai buni membri de partid. Dar munca într-un organism politic, cum este un comitet de partid sau un birou de organizație de bază, are un anume specific și implică atît o bogată experiență, cit și o bună pregătire. Nici unul dintre cei aleși în aceste organe de partid nu s-a născut învățat, toți trebuie să învețe. Iată de ce am inițiat această formă de... școlarizare. Noi o numim așa pentru simplificare, dar in realitate ea are un conținut mult mai bogat și mai complex decit o simplă școală; Pentru că nu-și propune numai acumularea de noi cunoștințe, ci și formarea unui stil revoluționar de muncă, a unei atitudini înaintate față de răspunderile activistului politic. Secretarii comitetelor de partid ale sectoarelor Capitalei conduc efectiv
Dumitru TÎRCOB 
Adrian VASILESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

TRIBUNĂ A CUVlNTULUI MUNCITORESC, 
RESPONSABIL ANGAJA T

Adunarea generată, decs adunarea proprietarilor, 
a producătorilor și beneficiarilor trebuie să-și asume 
întreaga răspundere și să judece toate problemele 
legate de dezvoltarea întreprinderii, de realizarea 
tuturor obiectivelor și sarcinilor ce-i revin, să acțio
neze cu mai multă fermitate în îndeplinirea hotă firilor, 
să răspundă de bunul mers al întregii activități.

Ni COLA E CEAUȘESCU

Producție de cărbune record prin
buna organizare a

Prin întreaga lor desfășurare, adunările generale ale oamenilor muncii, desfășurate în întreprinderi și 
centrale industriale, se constituie într-o vie și convingătoare dovadă a profundului democratism al socie
tății noastre, care asigură pretutindeni, în fiecare unitate economică, toate condițiile ca oamenii muncii — in ca
litatea lor de proprietari, producători și beneficiari — să hotărască nemijlocit asupra tuturor problemelor eco
nomice și sociale, pentru realizarea exemplară a obiectivelor complexe ale planului pe acest an hotărîtor al 
cincinalului.

Maturitatea politică a clasei muncitoare, spiritul ei revoluționar și-au găsit și de această dată expresie 
concretă in zecile de mii de propuneri și idei valoroase formulate de participanții la aceste foruri supreme de 
conducere muncitorească pentru perfecționarea activității economice și sociale, pentru realizarea exemplară a 
pianului la producția fizică și la export, pentru reducerea cheltuielilor materiale și ridicarea calității, pentru în
făptuirea neabătută a sarcinilor stabilite de partid, intîmpinînd cu realizări remarcabile a 40-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperiallstă și Congresul al Xlll-lea al partidului.

Aspect de la adunarea generală a oamenilor muncii de Ia Combinatul chimic din Giurgiu, care a avut loc în 
aceste zile

De aici, de la Lupeni, harnicul colectiv de mineri a adresat, in a- cest an, chemarea la întrecere către toate unitățile de extracție a cărbunelui, angajindu-se să depășească planul cu cel puțin 20 000 tone cărbune cocsificabil. Practic, în anul 1984 urmează să se obțină cea mai mare producție din istoria minei : 2,3 milioane tone cărbune cocsificabil. Cum s-au desfășurat lucrările adunării generale în care au fost formulate angajamentele în întrecere ? Pur și simplu potrivit tradiției. Adică minerii și specialiștii au dezbătut deschis, la obiect probleme reale ale activității productive, au propus soluții, au lansat inițiative, toate concretizindu-se în măsuri precise care trebuie aplicate pentru a se înfăptui integral prevederile de plan și angajamentele asumate.In mod firesc, atenția a fost reținută de căile pe care trebuie acționat pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii în a- bataje, relevindu-se aspecte practice legate atît de extinderea mecanizării, cit, mai ales, de folosirea de- plină, cu randamente superioare, a instalațiilor și utilajelor din subteran, a căror valoare se ridică la peste 3 miliarde lei. Astfel, potrivit calculelor discutate în adunare, pentru realizarea .ritmică a prevederilor de plan pe acest- an vor trebui să se afle in funcțiune cel puțin 10 complexe de susținere și tăiere mecanizată a cărbunelui, 14 combine de abataj și 12 combine de înaintare. în acest context, o importanță deosebită o are puneroa în valoare a tuturor rezervelor de creștere a randamentelor pe fiecare post la toate complexele mecanizate și la combinele de abataj, precum și a vitezelor de avansare la combinele de înaintare.Ce învățăminte s-au desprins, în acest sens, din adunarea generală T Toți participanții la dezbateri au susținut că este necesară extinderea experienței pozitive acumulate în decursul anilor în folosirea complexelor mecanizate. Drept, etalon a fost prezentată experiența brigăzilor

cu complexe mecanizate conduse de Constantin Popa și Aurel Manda de la sectorul IV, Laszlo Matyus și Mihai Blaga de la'sectorul III, care obțin productivități superioare, de 14—16 tone cărbune pe post.Astfel, în cuvintul lor, Paul Grasu, șeful unei brigăzi cu complex mecanizat, și Alexa Furdui, secretarul comitetului de partid de la sectorul IV, s-au referit pe larg la modul în care este organizată activitatea pe cele trei schimburi la toate complexele, subliniind deosebita importanță a aplicării generalizate a
LA ÎNTREPRINDEREA
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acordului global în creșterea producției de cărbune : s-a îmbunătățit substanțial aprovizionarea brigăzilor cu materialele necesare, s-a asigurat întreținerea în bună stare de funcționare a complexelor și s-a realizat o asistență tehnică corespunzătoare pe toate schimburile. Activitatea echipelor de aprovizionare, precum și a electromecanicilor de la întreținere, împreună cu cea a maiștrilor — retribuiți în funcție de realizările brigăzilor — s-a îmbunătățit simțitor. Fiind create toate condițiile pentru buna desfășurare a procesului de producție, organizarea muncii in brigăzi a fost continuu perfecționată. Toți minerii, cei mai mulți policalificați, ău sarcini precise în minuirea și exploatarea complexului. Așa s-a ajuns ca toate brigăzile cu complexe mecanizate din sectorul IV să crească viteza de a- vansare, odată cu sporirea duratei de timp în care combina taie cărbune.Asigurarea funcționării neîntrerupte a complexelor mecanizate este condiția de bază a creșterii producției și productivității muncii. Refe- rindu-se la acest adevăr confirmat întru totul de practică, minerii șefi de brigadă Ion Buduliceanu, de la

munciisectorul VII, și Mihai Blaga de la sectorul III, au subliniat utilitatea aplicării experienței și în această privință a sectorului IV, unde toate cele cinci complexe aflate în funcțiune sînt reparate și reintroduse în circuitul productiv, unele chiar de două ori, fiind evitată casarea lor la termenul inițial prevăzut. Cum s-a reușit acest lucru ? Printr-o in- „ grijire ireproșabilă șl executarea la timpul stabilit și de bună calitate a tuturor reviziilor și reparațiilor curente. Se economisesc anual, in a- cest fel, sute de milioane de lei, care ar fi necesare achiziționării altor complexe. Firește, adunarea generală s-a declarat de. acord cu aceste propuneri șl a stabilit măsuri concrete de generalizare a metodelor tehnice și organizatorice care s-au dovedit eficiente.Desigur, din discuții au reieșit șl alte măsuri care vor fi luate- pentru creșterea randamentelor in abatajele mecanizate. Printre acestea pot fi amintite măsurile, urmate de angajamentele concrete de a le a- plica din partea brigăzilor respective, de a pune in funcțiune înainte de termen noile complexe mecanizate și combinele de abataj și înaintare, prin scurtarea duratei de transport și montaj în subteran, continuarea executării de către cadrele tehnice, electromecanici și mineri a unor adaptări și modificări la linele combine complexe și transportoare, operații necesare pentru creșterea randamentului acestora. Dealtfel, programul unitar de măsuri tehnico-economice și politico-orga- nizatorice, precum și planul de creștere mai accentuată a productivității muncii adoptat în adunarea .generală prevăd peste 110 măsuri concrete pe care se fundamentează nu numai realizarea ritmică integrală a sarcinilor de plan, ci și onorarea e- xemplară a angajamentelor asumate în întrecere.
Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"

HOTĂRÎREA FERMĂ A SIDERURGIȘTItOR GĂLĂȚENI

Planul - realizat ritmic și integral 
la fiecare sortimentDe regulă, dezbaterile din cadrul puternicului detașament al siderurgiștllor Galațiului sînt caracterizate printr-un pronunțat spirit analitic, de evidențiere a rezultatelor, a neajunsurilor și, implicit, a căilor de eliminare a lor. Nici recenta adunare generală a reprezentanților oamenilor muncii de pe marea platformă siderurgică nu a făcut excepție de la regula amintită.Cum ar putea fi caracterizat foarte succint aportul colectivului de aici în anul 1983 ? Așa cum a reieșit din darea de seamă, se cuvin a fi reținute cele 269 milioane lei realizați în plus la producția-marfă, depășirea producției nete cu 322 milioane lei, un spor de 6,3 la sută la productivitatea muncii, costuri totale de producție mai reduse cu 9,7 lei la 1 000 lei producție- marfă, creșterea beneficiului planificat. Alături de a- cestea: extinderea producției unor noi mărci de oțeluri, ridicarea coeficientului de utilizare a metalului la 84,25 la sută, realizarea și depășirea planului la export, din care 75 la sută a fost efectuat pe devize convertibile, înregis- trindu-se cel mai mare nivel de export din istoria combinatului...Darea de seamă — prezentată de tovarășul Costache Trotuș, adjunct al minis

trului industriei metalurgice, directorul general al combinatului — precum și participanții la dezbateri au relevat și o seamă de neajunsuri, îndreptind firesc ascuțișul critic spre cauzele care le-au generat. Astfel, s-a criticat starea de lucruri care a generat nerealizări la producția fizică de cocs metalurgic, fontă, oțel și laminate, inclusiv la unele sortimente de laminate de importanță deosebită, menținerea unui procent încă necorespunzător al scoaterii de metal, lipsuri în pregătirea și stabilitatea personalului și altele. Asupra acestor aspecte s-au orientat cu precădere dezbaterile.
„Ne-am străduit, spunea Ing. Ion Aurel Moldovan, directorul uzinei de laminate plate, să realizăm 

noile sortimente de table 
cerute de beneficiari. De 
pildă, in cazul benzilor din 
otel siliclos pentru trans
formatori, știm cum să-l 
încălzim, cum să-l lami
năm, răminind o problemă, 
încă, răcirea benzii. Și pe 
aceasta vom încerca s-o re
zolvăm curind, Totuși, in 
legătură cu asemenea sar
cini, personal sînt nemul
țumit de sprijinul primit 
din partea institutelor de 
cercetări pe profil din țară 
sau chiar de pe platforma 
siderurgică, unde există 
Institutul de cercetări și 
proiectări pentru produse

plate și acoperiri metalice 
— I.C.P.P.A.M. Văzind că 
nu sintem in suficientă mă
sură ajutați, am optat pen
tru soluția «ajută-te sin
gur pentru rezolvarea pro
blemelor»".Desigur, in această ordine de idei, aportul specialiștilor, al cercetătorilor din țară trebuie să se facă mai simțit. Aceasta, cu atît mai mult cu cit cerințele de tehnică modernă sint tot mai mari, cercetătorii avind un cîmp nelimitat de acțiune. Reținem și un argument adus de ing. Alexandru Georgescu, directorul mecanoenergetic al combinatului : „în ulti
mul timp, opțiunea de asi
milare din import, de tipi
zare s-a bucurăt de un mai 
mare interes din partea 
noastră. Totuși, ritmul de 
soluționare efectivă, de 
fond a acestei probleme 
este încă lent. Astfel, din 
circa 11 000 poziții analizate 
pentru asimilare, doar 2 100 
au programe de asimilare, 
din care efectiv s-au reali
zat numai 400 poziții. Cu 
ajutorul institutelor de 
profil sperăm să se stabi
lească încă minimum 3 000 
poziții de asimilat, iar cu 
sprijinul întreprinderilor de 
specialitate din țară să 
uzinăm efectiv aceste re
pere".în adunarea generală1 a reprezentanților oamenilor muncii de la Combinatul siderurgic Galați, deficien

tele de ordin intern, ținînd de perfecționarea propriei activități, s-au aflat, de asemenea, în atenția multor participanți la dezbateri. Constantin Văduva, maistru oțelar, secretarul comitetului de partid și președintele consiliului oamenilor muncii de la uzina o- țelărie-refractare, amintea: 
„Nu in suficientă măsură 
s-a exercitat exigența mun
citorească privind asigu
rarea unei riguroase cali
tăți a oțelului, încadrarea 
in normele de consum etc". 
„N eimplinirile din munca 
noastră, afirma și maistrul furnalist Corijel Boca, Erou al Muncii Socialiste, se da- 
toresc, în mare măsură, ac
tivității necorespunzătoare 
pe care am desfășurat-o. 
Și-au spus cuvintul aici de
sele opriri și reduceri in 
funcționarea furnalelor, 
ne-am preocupat in măsură 
insuficientă de pregătirea 
oamenilor".Asupra acestui din urmă aspect — obținerea unui înalt nivel de calificare a personalului muncitor — s-a oprit, in intervenția șa, și ing. Dan Dulamă, directorul general adjunct al combinatului : „Numai teh
nica de virf nu este sufi
cientă pentru a avea acces 
la. performanțe productive 
ridicate. Trebuie să ne pre
ocupăm mai mult de pre
gătirea, de ridicarea capa
cității profesionale a mun
citorilor și specialiștilor".

Rezolvarea de urgență a acestei probleme, a nivelului profesional al siclerur- giștilor ni se pare esențială pentru abordarea cu mai mult succes a sarcinilor acestui an, pentru eliminarea abaterilor de la disciplina tehnologică și calitatea produselor, a opririlor accidentale, a reparațiilor și reviziilor da slabă calitate. Esențial este, așa cum s-a arătat și în adunare, să se găsească soluții. Constantin Șova, directorul uzinei de exploatare a transporturilor uzinale, amintea, de exemplu, de preocuparea de a se înlocui locomotivele pe motorină cu un sistem de trolii. Dar, mai potrivită — s-a precizat în dezbateri — ar fi, poate, utilizarea locomotivelor cu aburi, trecute la parcul rece. Ion Poalelungi, secretarul comitetului de partid și președintele consiliului oamenilor muncii de la uzina de producere și distribuire a energiei in siderurgie, insista cu deosebire asupra necesității creșterii gradului de recuperare a resurselor energetice refolosibile și înlocuirea gazului metan — intr-o măsură mai ridicată decît pină acum — Ia cit mai mulți consumatori de pe platformă. Ing. Margareta Mihailov, șef coordonator la secția chimică nr. 2, vorbea despre grija mai mare ce

trebuie acordată valorificării produselor secundare, cărora trebuie și in continuare să Ii se dea o atenție prioritară, Iărgindu-se gama de substanțe chimice realizate din gazul de cocs și alte produse rezultate din procesul tehnologic.După cum se poate observa, problemele fierbinți ale producției au fost permanent în atenția adunării siderurgiștilor gălățeni. Toate acestea, cu scopul ca in acest an să se înregistreze o activitate mai bună. Vorbind despre sarcinile lui 1934 — an care a demarat bine la Combinatul siderurgic Galați, dacă avem în vedere rezultatele ds producție de pină acum — trebuie să fie avute în vedere creșterile, față de 1983, cu peste 19 la sută la cocs, 22 Ia sută la fontă, 24 la sută Ia oțel, 16 la sută

la laminate, aproape 16 la sută la pisse de schimb, în cadrul acestor sporuri, unele sortimente cunosc sarcini cu totul deosebite. De pildă, producția de table inoxidabile va spori cu 119 la sută, cea de bandă inoxidabilă cu peste 51 la sută, cea de table pentru centrala nuclearo-electrică cu 125 la sută, cea de benzi pentru dinam cu 112 la sută, cea' de benzi pentru transformatoare cu 58 la sută. Laminorul de semifabricate trebuie să-și mărească producția cu 98 la sută. în mod corespunzător va spori producția-marfă (cu 15,4 la sută) și cea netă (55,17 la sută), se vor asimila noi sortimente de oțeluri.Aceste sarcini, Ia care Ie alăturăm pe cele pentru export, de asemenea în creștere, sau ridicarea pro

ductivității cu 14 la sută, au determinat adunarea să adopte un program de măsuri tehnico-organizatorice cuprinzător, completat cu propuneri făcute in cadrul dezbaterilor. Concluzia finală care s-a degajat cu putere a fost aceea că harnicul colectiv de siderur- gîșli gălățeni poate dovedi și in acest an, mai mult docit in cei precedent!, că are toate condițiile create să-și ducă la îndeplinire sarcinile și angajamentele încredințate, răspunzind prin rezultate cit mai bune ia chemarea la întrecere a reșițenilor, aducindu-și un aport însemnat la înfăptuirea politicii economice a partidului și statului nostru in acest an și în actualul cincinal. .
Dan PLAEȘU
Iile TĂNASACHE

Pentru înnoirea produselor - efortul propriu este decisivAdunarea generală a oamenilor muncii de la „Electromureș“ din Tîrgu Mureș a debutat intr-un cadru inedit. Participanții la adunare au vizitat, în prealabil, o cuprinzătoare expoziție de creație tehnică și au vizionat un film ce ilustra preocuparea pentru reorganizarea activității pe întregul flux tehnologic, acțiune hotăritoare pentru diminuarea consumurilor materiale, pentru înnoirea și modernizarea producției și creșterea pe această bază a volumului exportului.Din darea de seamă prezentată de inginerul loan Olteanu, directorul întreprinderii, am aflat că in anul 1983 au fost introduse în fabricație numeroase produse noi sau modernizate, între care 15 tipuri de conductori electrici, 100 tipodimensiuni de cablaje electrice, 10 produse Ia secția electrocalorice. Mobilitatea tehnică a colectivului a făcut să fie asimilate, în timp record, o serie de produse ale tehnicii de virf, cum sînt radiocasetofonul auto tip „Stela", mecanismul de casetofon EMAC-1, mașina de debitat și desizolat conductori, mașina de îndoit rezistențe

în tub, ștanțe și S.D.V.-url pentru terți in valoare de peste 20 milioane lei. Dar, analizind cu exigență, in spirit critic și autocritic activitatea, darea de seamă nu a omis unele neajunsuri care au făcut ca în anul trecut să se înregistreze restanțe la contracte în valoare de 174 milioane Iei.Ce idei și propuneri au adus în discuție participanții la dezbateri ?• Inginerul Lukâcs Ladislau, șeful secției mașini de calculat : „Este 
bine că, la această adunare, nu nu
mai că sint semnalate greutățile cu 
care ne confruntăm, dar sint prezen
tate și modalitățile de soluționare a 
lor. Din experiența de pină acum, 
noi, cei de la mașini de calculat, ne 
dăm bine seama că prin preocuparea 
neslăbită de a asimila produse ale 
tehnicii de virf contribuim atit la di
minuarea substanțială a consumuri
lor materiale — problema nr. 1 cu 
care ne confruntăm, cit și la crește
rea competitivității produselor pe 
piața externă. Bunăoară, la adunarea 
precedentă propuneam, în numele 
secției, să ne profilăm mai mult pe

domeniul mecanicii fine. Am acțio
nat Imediat și, cu sprijinul condu
cerii întreprinderii, am organizat o 
hală modernă cu linii de montaj pen
tru casetofoanele pe care le fabri
căm. Am inițiat trei cursuri de spe
cializare — două pentru electronlști

statice de copiat — de la «Romlux» 
Tirgoviște".• Teodor Sideriaș, șef atelier cer- cetare-proiectare : „Intr-adevăr, rit
mul de innoire a producției este mare 
in întreprinderea noastră. Dacă in 
1983 produsele noi și reproiectate au

O IDEE CENTRALĂ DESPRINSĂ 
LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROMUREȘ"

și unul pentru electromecanici, la 
care participă peste 200 muncitori. 
Planul pe 1984 este mobilizator. Prin
cipalele sarcini sint de a spori ritmul 
de producție și de a introduce in fa
bricație noi produse. Ne angajăm să 
dăm tot sprijinul serviciului de apro
vizionare pentru procurarea materia
lelor de bază și să colaborăm prompt 
cu toate secțiile întreprinderii. Soli
cităm insă un sprijin mai substan
țial din partea centralei și a minis
terului de resort in procurarea, in 
timp util, a lămpilor de expunere și 
ștergere — necesare mașinii electro

reprezentat 46 la sută din totalul 
producțiel-marfă; in acest an trebuie 
să ajungă la 56 la sută, iar la finele 
cincinalului actual — la 80—85 la 
sută. în acest sens, nouă — celor de 
la cercetare-prolectare, ne revin sar
cini deosebite. Dar sintem pregă
tiți să realizăm întocmai ceea ce 
ne-am propus. Bunăoară, in acest an, 
din cele 12 produse noi planificate, 
unele sint in fabricație, urmînd ca 
restul să intre, potrivit graficelor, in 
perioada următoare, pe urma cărora, 
ca și a celor cinci linii tehnologice 
noi, costurile de fabricație și consu

murile materiale să fie diminuate, pe 
ansamblul întreprinderii, cu peste 3 
la sută".® Radich Vasile, sculer-matrițer ; 
„Colectivul secției S.D.V. a ocupat 
locul III pe întreprindere in întrece
rea socialistă pe anul 1983. Trebuie 
să precizez că la noi nu toate lucru
rile merg bine. în primul rind, este 
imperios necesar ca, paralel cu lărgi
rea spațiului de producție, la scu- 
lărie să fie concentrați cei mal buni 
muncitori din întreprindere. Pentru G nu face lucruri de mintuială și a 
putea onora, in timp util, toate cere
rile de S.D.V.-url, trebuie să acțio
năm energic in vederea asigurării 
unui stoc-tampon de materiale, iar 
in schimbul III să lucrăm numai cu 
utilajele grele mari consumatoare de 
energie. Programul actual de lucru 
în schimburile I—III ne-a rupt com
plet legătura dintre mașiniști și 
lăcătuși, creînd însemnate pierderi 
de producție".Intervenții utile, Ia obiect, au mai avut în adunarea generală Alexandru Spitzer, șef de secție la cablaje, muncitorul Mircea Truța, Eleonora Hidoș, șef de echipă, subinginerul

Ovidiu Coveșan, Mircea Dan, secretarul comitetului U.T.C., și alții. Ana- lizindu-și in mod autocritic activitatea și propunind soluții concrete de remediere a neajunsurilor, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an, vorbitorii au subliniat că âtit in discuțiile purtate la locurile de muncă, cit mai ales în adunarea generală s-au clarificat o serie de probleme importante, stabi- lindu-se măsuri concrete pentru ridicarea calității întregii producții.Delegatul centralei industriale de mașini și materiale electrotehnice, tovarășul Gheorghe Măgureanu, director comercial, a răspuns, așa cum era normal, punct cu punct, tuturor problemelor ridicate în dezbateri. S-au stabilit termene precise și măsuri pentru rezolvarea promptă a acestora. Se poate aprecia că adunarea generală a oamenilor muncii și-a atins scopul, afirmînd hotărirea colectivului de aici de a acționa cu toată energia pentru realizarea Întocmai a planului pe acest an.
Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

NICOLAE AMBROZIE, șef 
de secție la întreprinderea de 
ulei Slobozia : „Propun reali
zarea unei Instalații de re
cuperare a subproduselor de 
la rafinare. Prin realizarea ei, 
unitatea va obține un venit 
anual de aproape 5 mili
oane lei. De asemenea, pen
tru reducerea consumului de 
energie termică propun să 
se studieze posibilitatea ca 
apele de răcire de la coloa
nele barometrice să fie re
introduse in circuit pentru re
cuperarea căldurii. $1 tot 
pentru reducerea consumului 
de energie termică, propun 
optimizarea consumurilor pe 
fiecare utilaj in parte, prin 
introducerea regulatoarelor 
și limitatoarelor de consum, 
iar pentru înlăturarea mersu
lui în gol propun introduce
rea de limitatoare pentru 
toate utilajele".

ILIE ZAMFIRA, mozaicar, 
Trustul de construcții Craio
va : „Analizind rezultatele de 
pină acum și ținînd seama 
de exigențele puse în fața 
noastră de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consider 
că există condiții să realizăm 
peste prevederi 600 aparta
mente cu un devans cuprins 
intre 10 și 30 de zile față 
de grafic. Pentru aceasta 
propun să se urmărească 
ferm aplicarea măsurilor sta
bilite pentru organizarea mai 
bună a muncii, mecanizarea 
lucrărilor, aprovizionarea rit
mică a punctelor de lucru și 
folosirea judicioasă a timpu
lui de lucru. Prin asemenea 
măsuri putem asigura folosi
rea judicioasă, cu eficiență 
maximă a timpului de lucru, 
domeniu In care am avut re
zultate slabe în onul trecut",

Ing. GH. AVASILICHIOAIE, 
șeful secției țesătorle la Între
prinderea textilă „Moldova"- 
Botoșani: „Pentru a impulsio
na șl mai mult activitatea de 
recuperare, recondiționară și 
de valorificare a materiale
lor consider că ar fi nece
sar ca aceasta să fie coor
donată și înfăptuită de că
tre atelierul de autodotară. 
Dealtfel, cred că ar fi bine 
ca atelierele de acest profil 
din toate întreprinderii© in
dustriale să poarte denumi
rea - ateliere de autodota- 
re prin recuperare, recondi
ționară si revalorificare a 
materialelor. S-ar asigura 
astfel, inclusiv sub raport 
tehnico-organizatoric, o veri
gă importantă pentru îndepli
nirea sarcinilor mari ce revin 
unităților Industriale in do
meniul respectiv".

Ing. CONSTANTIN POPA, 
de la întreprinderea de va
goane Caracal : „In Între
prinderea noastră se înregis
trează încă un consum ridi
cat de metal, in special de 
laminate. Consider că dacă 
am introduce pe fluxul de 
fabricație tehnologii moder
ne, acest consum ar scădea 
simțitor. Mă gindesc, de e- 
xemplu, și propun adunării 
noastre generale să adoptăm 
măsura de a trece neintirziat 
la croirea tipizată a metalu
lui. In acest fel s-ar utiliza 
mai Judicios metalul, Iar e- 
conomiile, pe baza unor 
calcule preliminare, ar putea 
crește de ia 1 540 tone, cit 
am înregistrat in 1983, la 
peste 3 000 tone în acest an".

TUDOR PANAIT, maistru, 
la Combinatul chimic din 
Giurgiu î „Rezultatele obți
nute anul trecut sint depar
te de a ne putea mulțumi, 
iar principala cauză a neîn- 
deplinirii planului de produc
ție la nici unul din sortimen
te o constituie nerespectarea 
disciplinei tehnologice și a 
muncii. Pentru îmbunătățirea 
activității productive, propun 
ca, solicitind și sprijinul spe
cialiștilor din minister și cen
trala, să facem un schimb de 
experiență cu un combinat 
chimic etalon, cu profil de 
producție și utilaje asemă
nătoare cu ale noastre, pen
tru a vedea cum se muncește 
acolo, cum este organizată 
munca, ce acțiuni se între
prind, astfel ca în anul 1984 
să obținem și noi rezultate 
pe măsura posibilităților de 
care dispunem".
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ - TEMEINIC PREGĂTITĂ!
IN ClMP, IN LIVEZI Șl GRĂDINI 

Mii de oameni 
muncesc acum 

pentru recoltele

ale acestui an ’ Ferma 7 a Asociației horticole de stat șl cooperatiste din Strejeștl. Oamenii harnici fac tâierile de rodire pe orice vreme

Ningea frumos și bogat, pe măsura recoltelor bogate — 4 110 kg griu, 
4 580 kg orz, 5 115 kg porumb boabe, 2 400 kg soia, 2 370 kg floarea-soa- relui, 38 tone sfeclă de zahăr, producții medii la hectar -- pe care se pregătesc să le obțină in acest an harnicii lucrători de pe ogoarele județului Olt. Cimpul, cit vezi cu ochii, este o mare de omăt, de un alb imaculat. „De mult, ne împărtășeau oamenii cu bucurie, nu am mai avut pe aici o iarnă cu plapumă de zăpadă". Și cum se spune prin părțile locului, asta înseamnă că semne bune anul are.Dar, adăugăm noi, cel mai bun semn că in acest an se vor realiza producții bogate este munca oamenilor. Mii de oameni nu precupețesc in aceste zile nici un efort pentru a pregăti temeinic lucrările de primăvară. Citeva secvențe surprinse intr-o zi, pe o vreme nu tocmai prielnică muncii in cimp și grădini, sint edificatoare in acest sens.
Rodul pomilor se asigură 

și din foarfeceAjungem la Asociația horticolă de stat și cooperatistă din Strejești. Ninge îndesat. Este frig, iar pămîn- tul desfundat. Motive să nu ne facem prea mari speranțe că vom surprinde pe pelicula aparatului de fotografiat vreo secvență de lucru in cimp. Mai ales că era și simbătă, pe la prînz. Unde se lucrează ? — il întrebăm pe Constantin Barbn, directorul asociației. „Peste tot. Unde vreți să mergem în punctul cel mai îndepărtat. „Bine, atunci mergem in luncă, la tăieri în livada intensivă". Cum ajungem ? „Păi, nu

Din serele de la Stoenești, zilnic, sute de kilograme de salată verde este expediată pen
tru consumul populației

in aceste zile, prin unități agricole din județul Olt

mai cu «MAN»-ul“. La jumătatea drumului insă se împotmolește și „MAN“-uI și ajungem pe jos la fer- ma 7. Aici, 40 de oameni, cu căciulile trase pe ochi pentru a se feri de viscol, par agățați în pomi ca fructele. Fac tăierile de rodire. „Livada e în putere, dar deși s-a făcut arătura și fertilizarea la timp, producția se asigură, în primul rind, din foarfece — susține Marin Berneanu, inginerul-șef al asociației. De aceea 

vrem ca în cel mult o săptămînă să încheiem tăierile de rodire pe toate cele 510 hectare cu pomi fructiferi. Nu oricine știe insă secretul tăierilor de rod. Dar oamenii noștri sint buni meseriași. Unul și unul".Mai notăm că la această asociație s-a realizat programul de insămin- țări pentru producerea răsadului de tomate timpurii, au fost pregătite spatiile pentru repicarea răsadurilor și că zilnic, la aceste lucrări, precum și la fertilizarea și administra

rea amendamentelor pe terenurile destinate legumelor de cimp participă citeva sute de oameni.
„De mult n-am mai făcut 
o fertilizare pe zăpadă"Ningea în continuare cu fulgi mari și grei. Cimpul pare pustiu. Și totuși... Pe terenurile C.A.P. Cioroiu se face auzită „respirația" tractoarelor. Ne apropiem. Cinci femei 

O lucrare in plină actualitate : producerea răsadurilor pentru 
legumele timpurii. In imagine - întreținerea răsadului de varză 

la Asociația de sere și solarii din Stoenești

incarcă dintr-o remorcă o mașină de împrăștiat îngrășăminte chimice, iar doi mecanizatori reglează utilajele. în mijlocul lor — inginerul Gheorghe Ruxandra, șef de fermă. Ce faceți ? — il intrebăm. „Nu se vede ? — vine răspunsul. Fertilizăm griul. Scormoniți zăpada. Este acolo. Nu doarme. Prinde putere. De mult n-am mal făcut o fertilizare pe zăpadă. Este momentul cel mai prielnic. Aplicate acum, îngrășămintele chimice au cea mai mare eficiență".

Tractoarele pornesc intr-o nouă rundă. Nu înainte insă ca șeful fermei să jaloneze drumul, pentru administrarea uniformă a îngrășămintelor. ,Dealtfel, în tot județul, fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice este în plină desfășurare. Cu o zi înainte, pe un traseu de la Slatina pipă la Vădăstrița am văzut pe cimp mii de oameni la administrarea manuală a îngrășămintelor chimice pe 

terenurile cu griu și orz. „întrucit, din cauza ploilor și a zăpezii, nu se poate intra peste tot cu utilajele — aflăm de la tovarășul Doru Rădulcs- cu. directorul general al direcției a- gricole județene — la indicația comitetului județean de partid s-au luat măsuri ca in toate unitățile să se mobilizeze forțele umane la fertilizarea manuală a cerealelor pă- ioase. La griu și orz îngrășămintele chimice trebuie aplicate acum și nu mai tirziu".
în sere, unde primăvara 

este permanentăDoar pereții subțiri de sticlă despart peisajul de autentică iarnă de cel al verdeîui crud de primăvară. Iar in serele Asociației de sere și solarii din Stoenești, primăvara este ca la ea acasă. Aici s-a organizat producerea răsadurilor pentru o bună parte din cele 2 100 hectare cu legume de cimp și 18 hectare de solarii, cit are asociația. Răsadul de varză timpurie a fost repicat. este bine îngrijit și arată frumos. S-au semănat, ardeii și tomatele timpurii pentru solarii și tomatele de cimp. Toate a- ceste lucrări s-au făcut in conformitate cu graficele intocmite pentru eșalonarea producției de legume.La Stoenești, ca și în celelalte cinci asociații legumicole din județ, precum și in cooperativele agricole din • Cilieni, lanca, Izbiceni, „Unirea", Corabia, Tia Mare, Rusăneștl, Radomi- rești, Vădăstrița, Giuvărăști și altele, pregătirea răsadurilor de calitate pentru legumele timpurii constituie o preocupare centrală. Nu intimplător insistăm asupra acestei probleme. „în acest an — ne spunea tovarășul Nicolae Popescu, directorul trustului horticol județean — vrem să obținem rezultate net superioare anului trecut, pe cele 14 156 hectare pe , care le vom cultiva cu legume. In ansamblul măsurilor stabilite în acest scop, producerea răsadurilor din soiuri de legume de mare valoare, de bună calitate și asigurarea unei rezerve de 20—25 la sută din necesar constituie un obiectiv central. De asemenea, organizarea muncii in acord global pe întreaga suprafață cultivată cu legume și crearea unor condiții pentru valorificarea superioară a producției și sporirea cantită

„De mult n-am mai făcut o fertilizare a griului pe zăpadă" - ne spunea 
Inginerul Gheorghe Ruxandra, șef de fermă la C.A.P. Cioroiu - in imagine — 
care personal face jalonarea terenului pentru ca îngrășămintele chimice 

să fie administrate uniform, chiar și pe zăpadăților livrate la export reprezintă tot atitea direcții de acțiune pentru îmbunătățirea radicală a activității din acest sector".
Insâmînțările 

pot începe ți mîinePeste tot pe unde am trecut, din discuțiile cu inginerii șefi de unități, șefi de ferme sau președinții de cooperative agricole s-a desprins o concluzie comună : lucrările in cimp pot începe oricind. Pe ce se bazează acest optimism ? îl avem ca interlocutor pe tovarășul Gheorghe Oiță, prim vicepreședinte al consiliului popular județean :— Pentru Insămlnțarea în bune condiții și în timpul optim a celor 255 000 hectare prevăzute în primăvara acestui an, comitetul județean de partid a luat măsuri și a urmărit ca .toate pregătirile să fie incheiate 

în a doua jumătate a lunii februarie. Din acest punct de vedere avem un avans considerabil față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, toate tractoarele și mașinile agricole au fost reparate, revizuite și sint gata să intre in brazdă. Semințele pentru toate culturile, inclusiv pentru legume, au fost preluate șt se află în unitățile agricole. Și pregătirea sistemelor de irigații este în stadiu avansat. La toate acestea aș adăuga că in aceste zile este in curs de finalizare constituirea formațiilor mixte de mecanizatori șl cooperatori repartizate pe ferme, care vor angaja realizarea producției în acord global.Acestea sint tot atitea argumente care justifică aprecierea că in unitățile agricole din județul Olt primăvara poate veni chiar mîine.
Aurel PAPADIUC

Foto : Eugen DICHISEANU

ÎN FIECARE JUDEȚ, ÎN FIECARE LOCALITATE

Acțiuni ferme pentru încadrarea strictă în repartiții
Grupurile energetice 

să funcționeze continuu
La ancheta de ieri a „Scînteii“, răspunsuri din județele Bihor și Doijîn intervalul 1—20 februarie, adică scăzute și ninsorile abundente ce au creat multe greutăți in alimen-Indiscutabil, este pozitiv faptul că, într-o perioadă in care temperaturile au căzut in aproape toate zonele țării tarea ritmică a termocentralelor cu cărbune, marea majoritate a județelor s-a încadrat in repartițiile de energie electrică. în felul acesta, cu toate dificultățile iritimpinate in funcționarea.unor termo și hidrocentrale, s-a reușit echilibrarea balanței energetice a țării și alimentarea normală cu energie electrică a unităților economice, astfel incit producția s-a putut desfășura în condiții normale. Totuși, așa cum arătam in ziarul de ieri, potrivit datelor puse la dispoziție de Centrala industrială de rețele electrice, un număr dc 5 județe — Bihor, Brăila, Buzău, Călărași, Dolj — au depășit consumurile repartizate de energie electrică, lată de ce am solicitat unor activiști de partid din două județe in care nu s-au respectat repartițiile de energie electrică să răspundă la următoarele întrebări :

1. DE CE AU FOST DEPĂȘITE REPAR
TIȚIILE DE ENERGIE ELECTRICA ?

2. CE MĂSURI SE IAU PENTRU REDU
CEREA CONSUMURILOR Șl ÎNCADRAREA 
ÎN REPARTIȚII ?

„0 situație din care am desprins concluzii

sincrone, echilibrarea unităților de pompare Ia sonde, revizuirea etanșeităților la compresoare, montarea unui număr mai mare de limitatoare de mers in gol la convertizoarele de sudură și mașinile-unelte din dotarea schelei petroliere. Urmărind îndeaproape eliminarea tuturor surselor de risipă se va reuși ca, încă din ultima decadă a lunii februarie, schela de la Suplacu de Barcău să se încadreze strict in consumurile stabilite, la fel ca toți ceilalți consumatori industriali din județ.din ultima perioadă a consumului de 
relevă, intr-adevăr, o preocupare mai

începind din ultima decadă a lunii februarie, repartițiile vor fi puse de acord cu normele de consum de energie electrică. în plus, am constituit un colectiv format din activiști dc partid și specialiști, care reanali- zează Ia fața locului, in cadrul schelei, fiecare utilaj consumator in parte, tocmai in vederea unei cit mai exacte dimensionări a consumurilor, a identificării tuturor surselor de risipă. Primele măsuri care vor fi luate vizează îmbunătățirea factorului de putere la motoareleNOTA REDACȚIEI : Evoluția 
energie electrică in județul Bihor 
susținută pentru respectarea repartițiilor de energie in fiecare unitate 
economică. Practic, in a doua decadă a lunii februarie depășirea repar
tiției de energie electrică s-a diminuat cu circa 1 500 MWh pe ansamblul 
județului. Totuși, ceea ce atrage atenția este creșterea de la o decadă la alta a depășirii repartiției de energie electrică în consumul casnic. Așa se face că, la 20 februarie, două treimi din depășirea repartiției de energie electrică pe ansamblul 
De unde si concluzia pe care 
dețean.

nu s-a prezentat Ia întreprinderea de rețele clectrțce Craiova in vederea perfectării contractului dc alimentare cu energie a unităților de pe raza județului Dolj, pentru care Ministerul Petrolului repartiții de energie pășirea la consumul rește și faptului că, doua decadă a lunii peraturile au coborit chiar sub minus 10
nu a prevăzut electrică. De- casnic se dato- îndeosebl in a februarie, tem-grade C.Pentru reducerea consumurilor și încadrarea in repartițiile planificate, din ini- consiliului județean de con-

practice imediate*4
Dumitru BERINDE, 

secretor al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R.Aș releva mai intii faptul că, in perioada care a trecut de la începutul anului, comitetul județean de partid a inițiat, prin comisia energetică județeană, acțiuni ferme pentru respectarea zi de zi, in fiecare unitate și localitate a repartițiilor de energie electrică. Datorită măsurilor luate, majoritatea consumatorilor au realizat pină in prezent economii față de repartițiile de energie electrică. Totuși, in cele două decade care au trecut din luna februarie, repartițiile de energie e- lectrică pe ansamblul județului au fost depășite cu 261 MWh, depășire localizată aproape in totalitate la Schela de producție petrolieră Suplacu dc Barcău. Cauzele ? As a- minti, in primul rind, faptul că la nivelul acestei unități nu sint corelate repartițiile de energie electrică

cu consumurile specifice. Concret, consumurile suplimentare se dato- resc, in principal, punerii in funcțiune a unor noi capacități — com- presoare de aer, stații de pompare și injecție, pompe de apă la stațiile de corppresoare. not sonde — la care nu s-au pus încă de acord necesarul de consum energetic cu cotele repartizate. Nu putem omite insă nici rezervele interne de reducere a consumurilor energetice, care oferă larg rllor un cimp de acțiune tuturor facto- din unitate.A devenit o regulă ca, zilnic, să se analizeze diagrama consumurilor de energie electrică în toate unitățile economice și să se intervină operativ a- colo unde se semnalează depășiri. în ceea ce privește situația apărută la Schela Suplacu de Barcău am intervenit Ia forurile tutelare, sesizind necorelarea evidentă de care aminteam și am primit asigurări că,

Un triale doar consumatoare de energie electrică din sistemul energetic nai, ci și producătoare de energic. Cunoscute sub numele de producători", aceste întreprinderi, dotate cu mari centrale termice pentru producerea aburului necesar propriilor procese tehnologice, au instalate pe prizele de abur de înaltă presiune turbogeneratoare trice cu puteri variind intre 1 pină la 25 și chiar 50 MW. în mentul de față puterea totală stalată la această categorie de ducători de energic electrică de circa 900 MW. Fără îndoială, însumată, reprezintă o putere mare — echivalentă cu cea a termocentralei de la Ișalnița — care poate sprijini simțitor sistemul energetic național, îndeosebi in orele de virf de sarcină, cind orice aport de putere, ori- cit de mic, este binevenit.Cum este utilizată această importantă capacitate energetică șl în ce mod poate contribui ea, în această iarnă, la satisfacerea nevoilor de energie ale economiei naționale ? Din datele furnizate de Dispecerul energetic național reiese că majoritatea „autoproducătorilor" func- ționind rațional și la întreaga capacitate instalată au reușit nu numai să-și îndeplinească planul de producere a energiei electrice, ci să-I și depășească. Pe ansamblu, in luna ianuarie, aportul Jor" in sistemul fără a considera energie produsă propriile unități, 315 000 MWh energie plus de 22 000 MWh planificat.Este desigur pozitiv faptul că in marea lor majoritate grupurile energetice ale „autoproducătorilor" au lucrat la capacitatea maximă, pe ansamblu înregistrindu-se unele depășiri ale cotelor planificate. Dar așa cum o dovedește ancheta noastră întreprinsă Ia unii „autoproducătorl" există încă mari posibilități pentru folosirea mal judicioasă a acestor importante capacități energetice. în acest sens se impune să fie luate ne- intirziat toate măsurile pentru lichidarea neajunsurilor care au condus la avarierea parțială. sau totală a unor turbine, defecțiuni ale cazanelor de produs abur, diminua

mare număr de unități indus- ale economiei noastre nu sintnațjo-
„auto-

elec- MW mo- in- 
pro- 
este

rea puterii generatoarelor datorită unor mici defecțiuni etc. Există însă și un mare număr de „autoproducâ- tori“ cu instalații în perfectă stare de funcționare, dar care nu pot fi utilizate fie din lipsă de consum de abur — ceea ce face ca în multe grupuri prizele turbinelor sau con- trapresiunea acestora să fie incomplet folosite — fie de combustibil.Concret, iată situația- la unii dintre „autoproducătorii" investigați. Bunăoară, la Combinatul dc celuloză și hirtie din Suceava consemnăm o depășire a planului de producere a energiei electrice cu peste 2 000 MWh. Aici există instalată o putere de 46 MW. Disponibili sint insă doar 34 MW, deoarece unul din turboagregate cu putere de 12 MW este de foarte multă vreme scos din funcțiune datorită unei defecțiuni la rotor. O inactivitate care înseamnă anual deficite de milioane kWh de care. în bună parte, responsabilă este întreprinderea de mașini grele din București. Prin contractul 2 616/1980 aceasta se angaja să confecționeze un nou rotor monobloc. Nici pină astăzi uzina bucureșteană nu și-a onorat angajamentul. în schimb livrează... promisiuni. Ultima din ele în trimestrul I 1984.Intr-o situație similară se află și un turboagregat cu o putere de 6 MW de la întreprinderea „Carbo- sin" — Copșa Mică. Cu ocazia reparării grupurilor 1 și 2 din lipsă de piese de schimb a fost descompletată cea de-a treia turbină. De mai bine de trei ani cererile întreprinderii din Copșa Mică către întreprinderea „Energoreparații" de a cuprinde în planul său de activitate și repararea acestei turbine nu au găsit nici un fel de audiență.Diminuări ale producției de energie electrică intîlnim la Combinatul de îngrășăminte chimice din Bacău, care in luna ianuarie trebuia să furnizeze sistemului energetic național 8 000 MWh. dar realizează doar 687 MWh. Cauzele : defecțiuni ale cazanelor de producere a aburului datorită unor țevi sparte.După cum se vede, chiar dacă pe ansamblu planul de producere a energiei electrice în centralele „autoproducătorilor" a fost depășit, există încă certe posibilități ca aportul lor să fie și mai substanțial.
Vlalcu RADU

țiativa trol muncitoresc s-a organizat zilele trecute o consfătuire cu toți responsabilii mecanoenergetici din întreprinderi. Cu acest prilej s-au stabilit o serie de măsuri operative, printre care : urmărirea zilnică și orară Ia marii consumatori a consumului de energie electrică, intensificarea acțiunilor de control ale colectivelor special constituite, formate din activiști de partid și specialiști, care pe baza constatărilor făcute iau măsuri operative pentru eliminarea oricărei surse de risipă. Măsuri speciale se aplică la consumatorii casnici. Astfel, întreprinderea de rețele electrice a debranșat de la rețea un număr de 137 cetățeni pentru consum exagerat de energie, cărora li s-au aplicat și amenzi contravenționale.
NOTA REDACJIEI : Se pot prezenta multe explicații in legătură cu 

nerespectarea repartițiilor de energie electrică. Faptele rămîn insă fapte 
Si așa cum se prezintă lucrurile ele fac ca măsurile luate pentru redu
cerea consumurilor energetice și pentru rezolvarea unor probleme refe
ritoare la cuprinderea tuturor consumatorilor in repartiții să nu aibă 
eficiența scontată. Pentru că, iată, in județul Dolj, consumul de energie electrică a fost depășit șl în luna ianuarie cu circa 600 MWh. Or, dacă 
se cunoștea faptul că unele unități economice nu au repartiții de ener
gie, de ce nu s-a insistat pentru soluționarea din timp a acestei situații 
anormale ? Se știe că, in această perioadă, posibilitățile sistemului ener
getic național sint limitate, iar producția de energie electrică trebuie 
repartizată precis, in funcție de necesitățile reale ale unităților produc
tive. A menține conectați la rețea consumatori pentru care nu s-au pre
văzut repartiții înseamnă a dezechilibra întregul sistem energetic. Apoi 
nu credem că, in județul Dolj, vremea a fost cu mult mai nefavorabilă 
decit in celelalte județe ale țării, care in marea lor majoritate nu au 
depășit repartițiile de energie electrică. Rămine, .prin urmare, să vedem 
eficienta măsurilor luate in ultimele zile, măsuri care dealtfel trebuiau 
aplicate cu fermitate mai de mult.

Ion TEODOR, Ioan LAZA, Nicolae BABALAU

județului se regăsea la consumul casnic. 
trebuie să o tragă consiliul popular ju-

Cauzele ne sint cunoscute, vom acționa
pentru înlăturarea neajunsurilor44

Vasile POPESCU,
secretar ol Comitetului județean Dolj 

al P.C.R. cele două trecut din principalii mari consumatori de energie electrică din județ, cum ar fi Combinatul chimic Craiova, întreprinderea de tractoare și mașini agricole, „Elec- troputere" ș.a., au respectat repartițiile de energie și au realizat chiar importante economii. Cu toate acestea, pe ansamblul județului repartiția de energie electrică a fost depășită cu 802 MWh. Depășiri mai însemnate au înregistrat Schela de producție petrolieră Craiova (206 MWh), întreprinderea de autoturisme (78 MWh) și consumatorii casnici (397 MWh). Printre cauzele care au determinat un consum suDlimen- tar de energie electrică la schela de producție petrolieră, de exemplu, este și aceea că repartițiile acordate

Precizez că, în decade care au luna februarie,
de forul tutelar nu acoperă consumul necesar realizării planului. Totodată, Trustul dc foraj-cxtracție Tîrgu Jiu, titularul contractului dc furnizare a energiei electrice, încă „autoproducători- energetic național, ȘiȘi cantitatea consumată a fost electrică, cupeste nivelul
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PAGINA 4 SCINTEIA - joi 23 februarie 1984SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCIIADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om 
Pămîntul, resursele cooperativei ~ integru! folosite !

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
- trăsătură definitorie a omului nou, 
uriașă forfă a construcției sdcialiste

O sesizare despre lipsurile unei unități, ale unor cadre din conducerea acesteia constituie, evident, un semnal de alarmă că lucrurile nu merg bine și că trebuie luate măsuri pentru curmarea deficiențelor, pentru a face loc progresului, dezvoltării spre o nouă calitate. Există insă situații cînd nu se procedează așa, ceea ce face ca lipsurile să se perpetueze, ba chiar să se amplifice.Despre abuzurile unor cadre de conducere ale C.A.P. Ulmu — Brăila și despre consecințele negative ale acestora asupra dezvoltării cooperativei s-au trimis citeva scrisori. Dar, după cum avea să se constate, deși sesizările respective au fost cercetate la timpul potrivit nu s-a urmărit aplicarea măsurilor stabilite — ceea ce a determinat trimiterea de noi sesizări, inclusiv la conducerea partidului.La indicația tovarășului Nioolae Ceaușescu, in urma unei scrisori adresate secretarului general al partidului, un colectiv de activiști
Pentru respectarea normelor de protecție a apelor

întreprinderea minieră Orșova a Exploatat, pînă în trimestrul I 1982, un zăcămint de cuarț, situat în zona comunei Bolvașnița, la circa 3,5 km de satul Virciorova. De atunci, activitatea a fost sistată pe considerentul neconfirmării conținutului de substanță minerală utilă in rezervele geologice.Cooperativa „Metalochlmica“ a avut însă o inițiativă lăudabilă, programîndu-și, începînd din acest an, să valorifice cuarțul care se mai găsește în halda de steril din cariera existentă — în acest scop amenajindu-se o instalație de con- easare, sortare și măcinare, cu o capacitate de prelucrare de circa 600 tone/an. Produsul obținut urmează' să fie utilizat ca material refractar la căptușirea cuptoarelor metalurgice. Dar, după cum se relata intr-o scrisoare adresată conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către un grup de locuitori din satul Virciorova,
Sporirea responsabilității— prin întărirea

•  ——™ .......................... 1...................... .. .............. ' ................... ■

O întreprindere socialistă produce și desface mărfurile sale pe bază de plan, potrivit indicatorilor, fixați, ’ repartițiilor stabilite. Altminteri se produc perturbări cu multiple consecințe negative. La indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, prim viceprim-minîstrul și secretarul de resort al C.C. al P.C.R. au organizat și coordonat cercetarea unei scrisori constatînd în raportul în- —tocmit că Fabrica de nutrețuri combinate din Roșiori de Vede— Teleorman a livrat, fără repartiție, cantități de furaje combinate unor unități din afara agriculturii sau a județului. Astfel, I.A.S. Pitești i s-au livrat peste 40 tone, Complexului balnear Govora— 3,5 tone, întreprinderii comerciale de stat pentru mărfuri industriale Roșiori — aproape 4 tone, în-

15.30 Agronomie TVS. Particularități 
fitot'ehnice Ia principalele plante 
uleioase

15,45 Studioul tineretului. Colocvii des
pre tinerețe, ideal, muncă și crea
ție. Edțțle realizată in colaborare 
cu Comitetul județean Hunedoara 
al U.T.C.

16.20 Secvențe din Guyana. Documentar
16.30 închiderea programului
20.00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20,35 Dezbateri culturale. Masa de lucru 

a creatorului de artă — harta pa
triei noi

20.55 Film serial : „Vintul fierbinte" 
(color). Episodul 3

21.55 Discorama (color) ,
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programuluiLa Centrala electrică de ter- moficare-laborator a Institutului politehnic din București a intrat' în funcțiune o nouă cameră de comandă automată (pe calculator electronic), realizată de un colectiv al Facultății de energetică 

ai .C.C. al P.C.R., sub coordonarea secretarului de resort al Comitetului Central, au analizat situația, in urma cercetării rezultînd că sesizările erau pe deplin întemeiate. La C.A.P. Ulmu dăinuie lipsuri serioase și nu de azi, de ieri. Situația economico-financiară a unității nu este bună; de cîțiva ani sarcinile de plan nu au fost îndeplinite, la unele culturi și specii de animale înregistrîndu-se chiar descreșteri. Cauza acestei situații este, In primul rind, nerespectarea tehnologiilor, indisciplina în execuția lucrărilor; pe unele suprafețe cultivate cu porumb și cu floarea-soa- relui nu se efectuaseră prașilele necesare; se arată, de asemenea, că pămîntul nu este bine folosit (o suprafață de 37 ha teren, de pe care nu a răsărit cultura de bază, nu a mai fost reînsămințată, iar alte suprafețe ocupate de reziduuri petroliere nu au fost reintegrate în circuitul productiv). La fel, heleșteiele de pește, în suprafață de circa 18 hectare luciu de apă, nu erau bine îngrijite și dădeau o producție mică de pește.
amplasarea instalației la confluența pîriiașelor Bolnicioara și Valea Irighișului, in apropierea caselor de locuit ale sătenilor, le-ar aduce mari necazuri. Poluarea rîului cu praf de piatră ar avea consecințe grave pentru sătenii care folosesc apa în gospodării și pentru adăpatul vitelor. El afirmau că instalația poate fi amplasată în afara satului, mai aproape de carieră, realizîn- du-se astfel și economii de combustibil folosit pentru transportarea pietrei.Rezolvarea scrisorii a fost încredințată, din indicația secretarului general al partidului, președintelui Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.S-a confirmat, cu ocazia cercetării întreprinse, că unitatea nu a elaborat documentația tehnico-economi- că necesară pentru realizarea obiectivului și nu are acordurile organelor de avizare și nici autorizație

muncii de partid
treprinderiî mecanice de material rulant Roșiori — 26,5 tone etc.La respectiva unitate s-au comis și alte acte abuzive, climatul de indisciplină favorizînd și sustrageri din avutul obștesc. S-a pus pe drept întrebarea — cum s-au putut produce asemenea nereguli, livrări neaprobate de zeci și zeci de' tone, cum s-a efectuat controlul de partid și al oamenilor muncii asupra activității conducerii ? Răspunsul nu â fost greu de dat, deoarece din analiza activității organizației de partid și a consiliului oamenilor muncii a reieșit că acestea au lucrat superficial, formal. Pro- blemele-cheie nu au fost urmărite, adunările generale nu au fost temeinic pregătite, nu s-au adoptat hotărîri și măsuri care să ducă la întărirea ordinii și disciplinei, la

Pe baza analizei efectuate, s-a constituit un colectiv de activiști de partid și specialiști de la organele competente județene care au stabilit un program de redresare a activității economico-financiare a unității. Totodată, acest colectiv va ajuta la realizarea măsurilor prevăzute în acest program — stabi- lindu-se și răspunderi, nominale. Direcția generală a agriculturii a repartizat, în cadrul cooperativei, un, șef de fermă și a asigurat, împreună cu alte organe județene, un control financiar gestionar de fond asupra activității cooperativei. Constatările și concluziile verificării celor sesizate conducerii partidului, precum și concluziile stabilite au fost prezentate in plenara comitetului comunal de partid și in adunarea generală a membrilor cooperatori. Pentru lipsurile constatate s-a hotărit ca președintele cooperativei agricole, Tudor Poetașu, să fie schimbat din funcție și pus în discuția plenarei comitetului județean de partid.
de construcție. Ca urmare, secția de sistematizare a Consiliului popular al județului Caraș-Severin a dispus oprirea lucrărilor de construcții și a amendat contravențional pe președintele cooperativei (care va fi pus și în discuția biroului comitetului de partid al orașului Oțelul Roșu) și pe șeful punctului de lucru, pentru faptul că au executat lucrări fără autorizație de construcție. Conducerea cooperativei urmează să prezinte consiliului popular județean documentația teh- nico-economică și acordurile necesare construirii unei instalații in conformitate cu prevederile legale.în încheierea raportului de cercetare se preconizează că concluziile cercetărilor efectuate au fost aduse la cunoștință semnatarilor scrisorii adresate conducerii partidului, care au mulțumit pentru solicitudinea cu care le-a fost soluționată cererea.

creșterea conștiinței socialiste, a oamenilor muncii din întreprindere.Răspunderea principală - pentru' lipsurile constatate o are în primul rind secretarul organizației de partid și președintele consiliului oamenilor muncii, Gheorghe Pisla, care a fost pus in discuția adunării generale a membrilor de partid, Sancționat cu vot de blam și schimbat din funcție; de asemenea, directorul unității, Mitroi Teodor, a fost sancționat de adunarea generală a organizației de bază cu vot de blam. Abuzurile și neregulile constatate au fost puse și in dezbaterea adunării generale a oamenilor muncii, care a adoptat măsuri pentru întărirea ordinii și disciplinei, creșterea răspunderii pentru îndeplinirea sarcinilor.
Neculal ROȘCA

PETRE CONSTANTIN : Ideea- forță care străbate ca un fir roșu cuvîntarea de la Consfătuirea de la Mangalia a secretarului general al partidului este necesitatea întăririi spiritului revoluționar de luptă al întregului popor, ca o cerință de primă importanță a. succesului am- i plului proces revoluționar ce se desfășoară în societatea noastră.Spiritul revoluționar rămîne o trăsătură deosebit de actuală a comunistului, a tuturor constructorilor socialismului, pentru că parcurgem o etapă revoluționară atit in ceea ce privește țara noastră, cit și lumea întreagă. Această condiție revoluționară a existenței noastre solicită manifestarea activă a spiritului revoluționar in multiplele sale accepțiuni. Abnegație și dăruire, dar și angajarea- fermă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin, pentru perfecționarea calitativă a activității pe care o desfășoară- Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, socialismul va arăta așa cum il construim noi astăzi, deci depinde de modul cum îl gin- dim și îl realizăm.Cîmpul de afirmare a spiritului revoluționar este deosebit de larg nu numai pentru că problemele pe care le avem de soluționat sînt complexe, nu numai că există o serie de dificultăți de învins legate de efectele crizei mondiale, de exigențele superioare pe care le presupune trecerea la o nouă calitate, ci deopotrivă pentru că perioada pe care o parcurgem este o perioadă de creație în toate domeniile, in cel politic și social, economic, cultural ș-a.m.d., ceea ce presupune avînt, disponibilitate față de nou, dăruire in numele realizării idealului comunist, al năzuințelor cu care fiecare dintre noi ne-am identificat, transformîn- du-le în norme de comportare, de viață.ELENA ZAMFIR : Spiritul revoluționar nu este numai o sumă de atitudini ; ci presupune un liant teoretic care leagă aceste atitudini, conferindu-le deschideri și orizonturi umaniste. Spiritul revoluționar presupune încrederea profundă in izbinda istorică a comunismului, credința nestrămutată că valorile umanismului se realizează și se vor realiza mereu
Răspundere comunistă, profundă 

angajare social-politică
E. Z. : Concepția partidului nostru despre spiritul revoluționar nu este statică, ci profund dialectică, încorporînd dimensiunile noi pe care le propune fiecare etapă de construcție socialistă. Pentru' că, păstrînd anumite caracteristici generale, spiritul revoluționar cunoaște o îmbogățire reală a conținutului său, o diversificare a mo- dălltițilof ..de manifestare. Spiritul : revoluționar nu mai este asimilat ■neapărat doar cu actul de răsunet, ci deopotrivă și cu munca sistematică, consecventă, rodnică, dar nu mai puțin eroică. Nu trebuie să reducem spiritul revoluționar la fapte de excepție, ci să avem în vedere eroismul — și nu ezit să folosesc termenul — pe care îl presupune astăzi aproape orice muncă, orice profesie, dacă munca este făcută din perspectiva lucrului temeinic, a tendinței de autpdepă- șire, de a inova permanent.P. C. : Consider că numitorul Comun al tuturor ipostazelor spiritului revoluționar, inima mereu tîuără a acestui sentiment și atitudini superioare o constituie răspunderea comunistă. Trăsătură permanentă, organică a spiritului revoluționar, răspunderea comunistă a căpătat ea însăși noi dimensiuni, pregnant relevate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Noi purtăm răspunderea nu numai față de cei care au luptat in ■ timpul orinduirii capitaliste pentru O orinduire mai dreaptă și mai bună, ci și față de părinții noștri sau de tovarășii mai în virstă care prin munca și lupta lor au făcut să triumfe noua orinduire, au dobindit victorii cu care ne putem mîndri. Sîntem datori să continuăm și să. amplificăm rezultatele propriei noastre munci, care s-a dovedit atit de rodnică în perioada ce a trecut de la Congresul al IX-lea.Spiritul revoluționar presupune abordarea profund realistă a problemelor. străină atit triumfalis- mului, reprezentărilor idealizante asupra realităților, cit și fatalismului, cedării in fața greutăților ; el implică o atitudine activă, angajată in soluționarea problemelor ce apar in procesul dezvoltării orinduirii noastre. Pentru că, așa cum atrăgea atenția secretarul general al partidului, edificarea noii societăți, operă complexă, de o amploare deosebită, nu se desfășoară lin, de la sine, nu este un drum triumfal, ci presupune depășirea 

mai înalt, că omenirea este tn stare să creeze o societate în care condiția umană să se afirme plenar. Aceste convingeri nu plutesc în gol, nu sînt simple năzuințe, ci se întemeiază pe cercetarea atentă a legilor sociale, pe un sistem de valori. Tocmai de aceea cînd zicem spirit revoluționar avem în vedere și acele valori care ghidează gîndui și fapta omului către îndeplinirea idealului comunist. Convingerile și adeziunea la sistemul de valori de idealuri comuniste generează și acea dăruire, acea angajare pentru înfăptuirea lor. în ultimă instanță, spiritul revoluționar este propulsat de convingeri și iradiază convingeri, care se materializează în fapte, in atitudini.IO AN JINGA : Aș sublinia mai întîi unitatea între dimensiunile teoretice și celo practice, valorice și atitudinale pe care o implică spiritul revoluționar ; toate acestea orientate in direcția unui activism militant, opus oricărei pasivități sau expectative, comodități sau așteptări. Este important să relevăm funcția valorizatoare a spiritului revoluționar, ■ faptul că el valorizează tradițiile înaintate, cuceririle epocii contemporane din perspectiva sarcinilor actuale și de viitor ale construcției socialiste.Cerînd ca fiecare comunist să muncească, să lupte și să trăiască in spirit revoluționar, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a reafirmat hotărîrea de nestrămutat a celui dinții militant revoluționar al țării de a face totul pentru ca partidul în ansamblu și fiecare membru al său să acționeze ferm în direcția îndeplinirii obiectivului strategic fundamental stabilit de Congresul al Xll-lea — realizarea unei noi calități a muncii și a vieții în toate domeniile.Și cum făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României se asigură pentru popor și de către popor, Se înțelege de la sine că toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, strins uniți în jurul partidului, al secretarului său general, trebuie să acționeze cu înaltă competență și pasiune revoluționară pentru realizarea integrală și la înalte cote de calitate a acestui obiectiv.

permanentă a ceea ce este vechi, a numeroase dificultăți și contradicții.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat in repetate rinduri că sarcinile noi ce ne revin în această etapă, prin amploarea și complexitatea lor, prin cerințele realizării unei noi calități, impun o sporită exigență, o înaltă competență și responsabilitate,, o implicare, mult mai profundă a fiecărui comunist și cadru de conducere, a tuturor oamenilor muncii în procesul auto- conducerii și autogestiunii muncitorești, în conducerea și realizarea unei eficiențe. superioare în întreaga activitate economico-socială.Din această perspectivă se cere să analizăm raporturile dintre interesele personale și cele colective in cadrul spiritului revoluționar. Interesele colective întruchipînd cerințele de progres ale societății trebuie să se bucure de prioritate; acest primat necondiționat al intereselor generale trebuie considerat 
o latură foarte importantă, definitorie a militantismului comunist. Asistăm în fond aici la o subtilă dialectică intre cele două categorii de interese pe care trebuie să o explicăm temeinic oamenilor. Interesul personal își poate găsi o soluționare corespunzătoare numai pe temeiul și în măsura în care cel colectiv se va realiza deplin și invers.E.Z. : Responsabilitatea comunistă, ca element fundamental al conștiinței socialiste revoluționare, implică o pluralitate de dimensiuni ; aș aminti aici ca fiind esențiale : atitudinea novatoare, transformatoare, angajarea activă a individului pentru soluționarea problemelor colectivității, gradul ridicat de competență și dăruire profesională, grija deosebită pentru om, fundată pe un umanism autentic, de viață. Pentru a face față acestor cerințe, comunistul trebuie să se caracterizeze atit prin capacitatea de a utiliza și dezvolta cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cit și printr-o înaltă conștiință politică, revoluționară de angajare activă, militantă in procesul perfecționării, edificării noii societăți. Subliniind importanța pregătirii profesionale, a specializării profunde, a perfecționării profesionale permanente, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că acest lucru reprezintă o condiție esențială și necesară pentru actuala etapă de dezvoltare a țării noastre, dar nu și su

ficientă. O asemenea pregătire, toc-, mai pentru a conduce la rezultate superioare se cere grefată pe calitățile morale și politice ale comunistului, numai această îngemănare asigurînd îndeplinirea exemplară, pină la capăt, a sarcinilor. Capacitatea de a acționa cu instrumentele oferite de știință și tehnologia modernă trebuie călăuzită in permanență de o conștiință politică și morală înaintată, de voința dir- ză a comunistului de a duce la îndeplinire, cu disciplină și răspundere, obiectivele stabilite, de a depăși dificultățile ce se pot ivi la un moment dat, de a contri-
Promovarea noului — proba „de foc“ 

a conștiinței înaintate
I.J. : S-a vorbit aici pe bună dreptate despre posibilitățile largi pe care societatea noastră le oferă atitudinilor active și transformatoare angajate. In acest sens, aș dori să vorbesc despre o cerință general valabilă a spiritului revoluționar — promovarea noului — cu referire însă Ia tinăra generație. Au devenit multiple exemplele in care media de virstă a tinerilor într-o unitate industrială este de 25 de ani, au devenit cunoscute cifrele care arată că tinerii între 14—29 de ani reprezintă aproximativ un sfert din populația țării, că ponderea tineretului în forța de muncă este de aproximativ 40 la sută, au devenit, de asemenea, cunoscute argumentele care se referă nu numai la ponderea cantitativă a tineretului, ci și la participarea sa calitativă in întreaga viață socială. Forța de muncă tinără care intră in procesul de producție este calificată ; ea înscrie o contribuție mare — ceea ce nu înseamnă că nu poate fi și mai mare — la înfăptuirea sarcinilor actuale.Pornind de la sarcinile complexe care revin tineretului în etapa actuală, acționăm ca în întreg sistemul de învățămint să se asigure cunoașterea și însușirea de către tineri a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, stăpinirea deplină a profesiei, capacitatea de a utiliza cu maximum de randament noile mașini, utilaje și instalații, de a lupta pentru calitate și eficiență, pentru competitivitatea produselor românești pe piața externă. Spiritul revoluționar presupune policalificare, gîndire creatoare și acțiune

Spirit militant în activitatea
politico-educativă

P.C. : Vorbind despre spiritul revoluționar. se cuvine să ne referim direct și la acea -activitate căreia -îi revine răspunderea de. a-l- forma și modela : activitatea po- litico-educativă. Aceasta cu atit mai mult cu cit neajunsuri criticate de secretarul general al partidului, cum sînt rămînerea în urmă a conștiinței față de realizările în dezvoltarea economică și socială, manifestările de diminuare a exigenței. a spiritului revoluționar, de automulțumire și de tehnicism au existat și în activitatea unor organe și organizații de partid, de stat, de masă și obștești, a unor cadre de conducere și membri de partid din județul nostru. Tră- gînd toate învățămintele din neajunsurile de pînă acum, comitetul județean de partid va acționa pentru creșterea rolului învățămîntu- lui politico-ideologic, a muncii politice și cultural-educative de masă in mobilizarea oamenilor muncii la realizarea, in condiții superioare, de calitate și eficiență, a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate, în dezvoltarea conștiinței lor patriotice, revoluționare, in întărirea hotărîrii de a-și aduce întreaga contribuție Ia progresul și prosperitatea patriei.Acționăm prih toate formele și mijloacele vieții de partid și muncii politico-educative pentru dezvoltarea spiritului critic și autocritic al comuniștilor și al celorlalți oameni ai muncii, a combativității față de lipsuri și fenomenele negative în producție. în gospodărirea avuției naționale, in comportarea la locul de muncă, familie și societate, de tendințele de sustragere de la muncă,, de a duce o viață ușoară pe seama colectivității, de încălcare a normelor legale și de conviețuire în societate, a oricăror manifestări de neglijență și sustragere din avutul obștesc, pentru crearea in toate colectivele a unui climat de muncă, de ordine și disciplină, de inaltă responsabilitate față de îndeplinirea sarcinilor încredințate.Avind în vedere că influentele trecutului nu au dispărut cu desăvârșire. regăsindu-se in diferite mentalități înapoiate în muncă și 

bui activ Ia bunul mers al colectivității. De aceea, pregătirea profesională in sine, neinsoțită de o fermă angajare politică și morală, poate degenera intr-un „profesionalism îngust, intr-un tehnicism" lipsit de orizont umanist, revoluționar. In ultimă instanță, aprecierea muncii fiecăruia trebuie făcută nu prin prisma unor criterii „tehnicist înguste", ci prin contribuția adusă în mod efectiv la dezvoltarea societății noastre. Responsabilitatea comunistă față de muncă poate fi rezumată prin asemenea exigențe majore, strins corelate ; înaltă profesionalitate și profundă angajare social-politică.

energică pentru promovarea noului, găsirea unor soluții originale pentru economisirea materiilor prime și materialelor, aplicarea consecventă a noului mecanism econo- mico-financiar, creșterea calității și eficienței producției.E.Z. : Cultivarea spiritului revoluționar presupune deci cultivarea motivației revoluționare. Un om devine revoluționar nu numai pe baza unui bagaj enorm de cunoștințe științifice. Personalitatea sa încorporează o sumă de idealuri nu ca date, primite de la societate, ci și le reînnoiește permanent, pe baza progresului social general. Sublinierea tovarășului Nicolae Ceaușescu că activitatea politico-ideologică trebuie să devanseze cu ceva baza obiectivă a societății vizează șl o asemenea dimensiune, necesitatea dc a educa omul, de a-1 forma in latura și structura aceasta afectiv ideologică, care să-i permită să judece și să lucreze astăzi față în față cu idealul zilei de miine.Cînd vorbim de nou nu trebuie să avem în vedere numai cunoștințele noi, de obicei științifice, fără îndoială foarte importante, ci și noul în plan social ; structurile cognitive care să sesizeze și să recepteze noul, dar și sensibilitatea față de nou, cultura noului, disponibilitatea de a-1 promova. Toate aceste ipostaze ale noului formează o unitate și nu vom putea duoe la îndeplinire, in condiții optime, una din componente, dacă nu avem in vedere întregul, acest tot care reprezintă o latură din ce în ce mai importantă a spiritului revoluționar.

viață, iar cercurile imperialiste reacționare de peste hotare desfășoară o intensă activitate de . . poluare morală . și spirituală, vom ; ' imprima întregii noastre activități un caracter mai ofensiv, intransigent față de orice fel de influente ale ideologiei și moralei burgheze, ale misticismului și obscurantismului, față de orice încercări de denigrare a realităților și realizărilor noastre.I. J. : Un cimp larg de afirmare iși găsește în școală spiritul revoluționar în domeniul luptei dintre nou și vechi.în cadrul lecțiilor și celorlalte activități desfășurate in școală sau în afara ei. trebuie acționat mai ferm și mai convingător pentru cunoașterea marilor înfăptuiri ale poporului în anii socialismului, a faptelor sale de eroism cotidian, a oamenilor înaintați ai zilelor noastre care pun mai presus interesele generale fată de cele personale, edueîndu-i, astfel, pe tineri prin modele pozitive, demne de urmat. Dar acești oameni nu trebuie prezentați doar la modul teoretic, ci cunoscuți ,.pe viu", în procesul nemijlocit al muncii, în fabrici și uzine, pe marile șantiere de construcții. pe ogoare, acolo unde se făurește viitorul luminos al patriei.în general, școala, educatorii, organizațiile de tineret, ca de altfel toți factorii educaționali, în spiritul indicațiilor și orientărilor ferme, clarvăzătoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pot și trebuie să facă mai mult pe linia înarmării tinerilor, a celorlalți oameni ai muncii cu concepția științifică, revoluționară despre lume și viață a P.C.R., dezvoltindu-le capacitatea de a disocia ceea ce este pozitiv de ceea ce este negativ, ceea ce este progresist de ceea ce este retrograd, de a interpreta just fenomenele și transformările care au loc în societatea românească contemporană și in lume, de a acționa neabătut pentru triumful principiilor de muncă și de viață socialiste, al ideilor socialismului și comunismului.
Dezbatere organizată de
Paul DOBRESCU

Tinerețea doinei și
Festivalul interjudețean

Simbătă, 18 februarie a.c., seara 
tirziu, în aplauzele nesfirșite ale 
spectatorilor prezenți in moderna 
sală a Casei de cultură a sindica
telor din municipiul Slatina, s-au 
încheiat acordurile celei de-a 
Xll-a edifii a festivalului interju
dețean de doine și balade „Oltule, 
pe malul tău“, festival menit să 
cultive dragostea pentru străvechea 
creație populară românească in 
rindul tuturor generațiilor. Partici
panta la acest festival: 48 de 
concurenți din 33 de județe ale ță
rii, interpreți de cele mai diferite 
virste — de la 18 la 63 de ani.„A fost un festival de calitate — 
aprecia președintele juriului, tova
rășa Marioara Murărescu. Apreciem 
in mod deosebit faptul că doina și 
balada sint preluate și cultivate cu 
dragoste, sint păstrate cu grijă de 
tinăra generație. Desigur, ca în 

baladei românești 
„Oltule, pe malul tău“ 

orice festival-concurs, laurii au re
venit celor mai buni".

Locul I șl titlul de laureat al fes
tivalului au fost decernate tinerei 
reprezentante a județului Dolj — 
Aurelia Popescu-Preda.

Calitatea interpretării doinelor și 
baladelor, căldura cu care publicul 
a urmărit spectacolele și pe inter
preți au făcut ca festivalul de la 
Slatina să se înscrie printre cele 
mai marcante momente artistice 
din această parte a țării. Organi
zatorii săi: Consiliul județean pen
tru cultură și educație socialistă 
Olt, Centrul de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării artistice 
de masă, Casa de cultură a munici
piului Slatina,

lancu VOSCU
corespondentul „Scîntell"

(Urmare din pag. I)aceste cursuri. Dar adevărații profesori sint înșiși cursanții. Pentru că principala formă de desfășurare a cursurilor o constituie dezbaterea pe marginea unor bune experiențe, a unor valoroase inițiative ce se afirmă in activitatea practică a organizațiilor de partid din întreprinderile și instituțiile în care lucrează cei care frecventează, timp de trei luni, școala politică.Spuneam mai înainte, r6ferindu-ne la dezbaterea la care am participat în cadrul „școlii politice" din sectorul 2 al Capitalei, că fondul de Cunoștințe al cursanților se îmbogățește, Că el acumulează noi resurse pentru îmbunătățirea propriei activități. Cum le vor folosi, in ce măsură pregătirea dobindită se va regăsi în munca lor de zi cu zi ? Răspunsul la această întrebare il vbm afla în viitorul apropiat. Dar putem să anticipăm, încă de pe acum, acest răspuns pornind de la rezultatele obținute de către cel care „au absolvit" cursurile „școlii politice" in anii trecuți.— La „școala politică" am învățat multe lucruri care îmi sint de folos în munca de zi cu zi. Nu-mi propun să le fac inventarul. Aș sublinia 

însă o idee pe care o consider esențială și anume că, în cele trei luni de pregătire, am dobindit cu toții un mod nou, superior, exigent de a ne aprecia propria activitate. Consider că acest fapt este deosebit de important, pentru că de multe ori conținutul sărăcăcios al unor acțiuni po-
IXPEPI1NIA MUNCII PWICE J OKGANIZAIIIIOR [[ PMIIS’ 5litico-educative, lipsa de atractivita- te și ineficienta unor inițiative care pornesc de la noi se datoresc in primul rind unui mod îngăduitor de autoapreciere a activității desfășurate, în temeiul unor criterii mai puțin riguroase. Cind nu te confrunți decit cu tine însuți, e posibil să ajungi la ăutomulțumire. La școala politică au fost reliefate modalități dintre cele mai înaintate de desfășurare a muncii organizatorice și politice, iar din dezbaterea pe marginea lor s-a născut o altă viziune despre eficiență decit aceea cu care fiecare dintre noi a venit aici. S-a născut, mai ales, deprinderea de a ne autoanaliza activitatea nu pe 

baza unor criterii personale, ci avind in vedere exigențele etapei pe care o parcurgem intr-un moment sau altul.Am notat cuvintele secretarei comitetului de partid de la Postăvăria Română, Valeria Rusu, pentru că ele nu exprimă numai un punct de ve

dere personal, ci sintetizează opinia multora dintre absolvenții „școlii politice". Desigur, sînt multe acele cunoștințe care, aflate dintr-o expunere sau in cadrul unei dezbateri, au fost notate în caiet pentru a fi folosite in împrejurări similare. Ne spunea Alexandru Zenove, secretar al comitetului de partid din întreprinderea „Conect", că de multe ori, aflat in fața unor probleme concrete de organizare a unor acțiuni politico-educative, deschide caietul de seminar și găsește acolo idei pentru soluții bune. Dar o astfel de practică nu poate fi generalizată. Pentru că de multe ori problemele sint absolut inedite și soluții nu pot fi 

găsite intr-un caiet de seminar, ci în viață. Deci, nu doar prin faptul că oferă modele de acțiune intr-o împrejurare sau alta iși etalează utilitatea „școala politică", deși nici acest aspect nu este lipsit de importanță. Prin altceva este, în primul rind, folositoare o astfel de formă de 

pregătire și opinia inginerului Lucian Lefter, secretarul comitetului de partid de la Institutul de studii și proiectări hidroenergetice se dovedește a fi, în acest sens, edificatoare :— Am învățat, timp de trei luni, cit am urmat cursurile „școlii politice", multe lucruri folositoare privind modul concret în care este bine să acționăm într-o împrejurare dată. Dar mai ales am învățat că... trebuie să învățăm. De ce să nu recunoaștem, de multe ori, în cadrul unor comitete de partid, munca se desfășoară prin preluarea, de la unul la altul, a vechilor metode de lucru. Sînt aleși oameni noi și unii dintre

ei Obișrîuiesc să scoată din sertare vechile dosare, din care reportează obiective și acțiuni. Mai sînt și alte situații, cind activitatea unui membru al comitetului de partid 'se bazează, în principal, pe experiență și pe intuiție. Aici, la „școala politică", am învățat că o astfel de activitate trebuie să se bazeze, in primul rind, pe o temeinică pregătire politică, pe investigarea continuă a realităților, iar soluțiile să nu emane din birou, ci să fie rezultatul gindirii colective.„Școala politică" este o modalitate concretă prin care Comitetul municipal București al P.C.R. acționează pentru generalizarea experienței înaintate. Dar acest fapt este înțeles intr-un mod superior, pentru că nu-și propune să perpetueze unele practici care, intr-un anumit moment, s-au dovedit a fi avansate. Scopul este altul și anume să formeze o stare de spirit nouă, revoluționară, pornind de la modalitățile cele mai înaintate de acțiune, ș'i astfel, „școala politică" se dovedește a fi o inițiativă din care izvorăsc alte inițiative, pentru că promovarea noului este prima și cea mai importantă lecție care se predă de la a- ccastă eficientă tribună de pregătire politică.
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Tovarășului HERBERT MIES
Președintele Partidului Comunist GermanStimate tovarășe Herbert Mies,Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere vă adresez cordiale felicitări și cele mai calde urări de sănătate și succes in activitate.Sint convins că dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie și solidaritate dintre partidele noastre este in interesul țărilor noastre, al destinderii,' dezarmării, păcii și cooperării in Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 1 

al Partidului Comunist Român

Cu prilejul aniversarii armatei și flotei maritime 
militare sovieticeMinistrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, generalcolonel Constantin Olteanu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului apărării al U.R.S.S., mareșal al Uniunii Sovietice, D. F. Ustinov, cu prilejul celei de-a 63-a aniversări a armatei și flotei maritime militare sovietice. ■frMiercuri după-amiază, Ia Casa Centrală a Armatei a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 66-a aniversări a armatei și flotei

Consumul de metal trebuie să fie
substanțial redus

(Urmare din pag. I) drul atelierului de proiectare-tehno- logie.In documentele compartimentului de control tehnic de calitate intilnim numele întreprinderii de utilaje de ridicat și transportat din Lugoj, întreprinderilor „Progreșul“-Brăila, „23 August“-București, întreprinderii de vagoane-Arad și a altora. în dreptul lor sint insCrise cantități de ordinul zecilor și sutelor de piese cu defecte de turnare, defecte depistate in procesul de prelucrare,. adică la beneficiar.Și fiecare piesă cîntărește intre 4 kg și... 195 kg.— Din această cauză, anul trecut— calculează economistul Lazăr Tin- tas — numai la 11 tipuri de piese s-au irosit 266 tone metal. Dar cum defectele sint identificate, de regulă, după 2—3 prelucrări, această risipă implică, pentru noi, consumuri suplimentare da energie electrică, manoperă și capacități de producție. Gonsider că în această privință se impun măsuri hotărîte, care să pună capăt definitiv acestei situații ce durează de mai mulți ani.Este un punct de vedere la care subscriem întru totul. Cu atit mai mult cu cit orice produs rebutat are implicații atit asupra eficienței muncii depuse în unitățile beneficiare, cit și asupra rezultatelor financiare ale întreprinderilor furnizoare. întreprinderea din Lugoj, de pildă, a fost nevoită să-și încarce anul trecut . cheltuielile de producție cu peste. 3 milioane lei, cit au însumat pierderile generate de rebu- 'turi la piesele livrate unității mehe- 'dințene. Cum funcționează noul mecanism economico-financiar în această întreprindere și in celelalte unități •are își încarcă bugetele cu aseme- aa cheltuieli neeconomicoase ?I Cui folosesc artificiile de 
Calcul ? RăsPunsul 13 această întrebare pare, Ia prima vedere, simplu : furnizorului. Iată insă despre ce este vorba. Nu de mult, unitatea mehedințeană a primit din partea întreprinderii de utilaje de ridicat și transportat Lugoj un borderou privind calculul prețului de producție pentru piese turnate. între altele, în acest document se precizează că unitatea din Lugoj va livra întreprinderii de vagoane 3 000 suporți opritori spate, greutatea brută a acestor piese și prețul lor pe kilogram. Dar iată .ce aflăm de la tovarășul Vasile Popescu, din cadrul compartimentului prețuri al întreprinderii de vagoane. Mai întîi, notăm că furnizorul se angajează prin documentul respectiv să livreze piesele amintite la o greutate de 140 kg, cind aceste piese cintăresc îh realitate, în medie," 130 kg, urmind ca piesa finită să aibă doar 99 kg. în al doilea rind, ni se relatează că furnizorul încadrează această comandă de 3 000 de piese la un preț superior, ce corespunde, conform listei de prețuri, unei producții de serie mică — de pînă la 500 bucăți.— Prin aceste artificii de calcul— ne spune tovarășul Popescu —furnizorul încearcă să ne încarce artificial, fără nici o motivație obiectivă, cheltuielile de producție numai la aceste produse cu aproape 1,3 milioane lei. Normal, nu sintem de acord cu asemenea practici care favorizează risipa și duc, în final, la creșterea prețului de producție al vagoanelor pe care le realizăm și le livrăm economiei naționale. Noi am comunicat beneficiarului punctul nostru de vedere și ne vom menține pe poziție, chiar cu riscul ca acesta să ne creeze apoi șicane în livrarea pieselor, cum se mai întîmplă uneori. *Bizară practică, cu consecințe păgubitoare, ce trebuie lichidată nein- tirziat 1

Valoarea reală a tonei de
metal expediată la... reto- 
pjț Secția prelucrări mecanice. Au la începereatrecut patru ore de programului de lucru, dar frezorul Constantin Rotaru continuă să prelucreze un „suport opritor spate".— Cînd va fi gata ?— Pînă Ia sfirșitul programului, deși prelucrarea ei ar trebui să dureze numai 6 ore. 

maritime militare sovietice, la care au participat cadre militare din garnizoana București. Adunarea a fost deschisă de general-Iocotenent Ilie Ceaușescu, adjunct al ministrului a- părării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei. Cu această, ocazie a vorbit general- maior M. A. Lialin, atașatul militar, aero și naval al U.R.S.S.Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice in România, membri ai ambăsadei.

— De ce se prelungește durata execuției cu încă două ore ?— Simplu : adaosurile de prelucrare la asemenea piese sint de ordinul zecilor de kilograme.împreună cu inginerul Eugen Co- jocaru, din cadrul compartimentului proiectare-tehnologie, măsurăm grosimea pereților la mal multe piese de acest fel. Comparăm datele obținute cu cele din desenul de execuție. Rezultatele : grosimea pereților era la unele piese cu 70—80 la sută mai mare decit cea prevăzută în desen, iar la altele chiar de peste două ori mai mare. Dar risipa de metal pe care o generează adaosurile de prelucrare este și mai evidentă dacă avem în vedere că, înainte de prelucrare, un suport opritor spate cin- tărește 130 kg, iar după prelucrare 99 kg. Cu alte cuvinte, 31 kg de metal se transformă in timpul prelucrării în șpan.Un caz izolat ? Nicidecum. Iată ce arăta cîntarul, în urmă cu șase luni, la un control al specialiștilor din cadrul Ministerului Aprovizionării, in cazul altor piese turnate : un opritor față cîntărește înainte de prelucrare 94,5 kg, după prelucrare — 68,2 kg ; cîrligul de tracțiune are o greutate brută de 61,4 kg, iar produsul finit. — 24 kg ; corpul cutiei de unsoare cîntărește înainte de prelucrare 57 kg, iar după această operație — 32,5 kg ; bucșa interioară are o greutate brută de 6,960 kg, după prelucrare — 1,800 kg.Și în cele șase luni de Ia controlul amintit situația a rămas neschimbată. Aceasta înseamnă că, .in continuare în timpul prelucrării, fiecare din aceste piese scade în greutate cu 5,2 kg pînă la 37,4 kg. Mai exact, între 23 la sută și... 75 la sută din metalul incorporat în piesele respective nu se regăsește in produsele finite, ci se transformă în șpan. Procente similare cu cele de acum trei ani. Unitățile care livrează aceste piese ? Tot cele care furnizează întreprinderii de vagoane unele piese cu defecte de calitate, lista conti- nuînd cu întreprinderea de osii și boghiuri Balș, întreprinderea de piese turnate Cimpina, I.M.M.R. Brașov și altele....Problemele adaosurilor de prelucrare supradimensionate au fost discutate cu întreprinderile furnizoare de mai multe ori. Dar in practică nu s-a înregistrat nici o schimbare în bine în ultimii ani. Se prea poate ca furnizorii în cauză să nu aibă o imagine clară asupra consecințelor deosebit de păgubitoare ale acestei stări de lucruri. Le oferim un prilej de meditație : luînd in calcul nivelul producției din acest an, pierderile de metal Ia intreprinderea mehedințeană, datorate adaosurilor de prelucrare, se vor ridica, numai la piesele amintite, Ia peste— 490 000 kg. Ceea ce este echivalent cu necesarul de metal pentru realizarea a 35 de vagoane de marfă !Dar firesc este ca la evaluarea acestei risipe să se țină’ seama de toate cheltuielile. în primul rind, trebuie avute in vedere consumurile necesare pentru realizarea metalului — pentru fabricarea unei tone de oțel utilizîndu-se, îri medie, o cantitate de -fontă ce se obține din T,4 tone minereu — extras de un miner în subteran în o oră și jumătate — și 0,7 tone cărbune cocsificabil. în al doilea rînd, trebuie să se țină seama de consumurile materiale și energetice la furnizori pentru realizarea pieselor respective. De asemenea, trebuie luat în calcul faptul că fiecare tonă de șpan, ce se obține in timpul prelucrării, impune Ia beneficiar un consum de circa 60 ore- manoperă și peste 1 300 kWh energie electrică, la care se adaugă consumurile de scule, capacități de producție și alte cheltuieli generale.Ca atare, o tonă de metal trimisă la retopit din cauza adaosurilor de prelucrare supradimensionate nu înseamnă doar 1 000 kg de metal, ci irosirea unor mari cantități de materii prime și materiale, de energie electrică și combustibil, de manoperă și capacități de producție.Iată de ce, toate acestea trebuie să constituie motive de serioasă și responsabilă analiză din partea tuturor furnizorilor de piese turnate.Vom reveni asupra acestei probleme de importanță majoră pentru economia națională, intr-un șir de anchete.

13 Colectivele de oameni ai mun
cii din Industria orașului Luduș ra
portează îndeplinirea, înainte de 
termen, a planului producției-marfă 
pe primele două luni din acest an. 
Pînă ia sfirșitul lunii februarie, ei 
vor realiza o producție-marfă su
plimentară in valoare de circa 24 
milioane lei, întregul spor de pro
ducție fiind obținut pe seama creș
terii productivității muncii.

E! La Combinatul de utilaj greu 
din Cluj-Napoca a fost pusă in 
funcțiune o instalație de turnare a 
oțelului in vid. Aici au și fost tur
nate primele lingouri de forjare cu 
proprietăți superioare, destinate fa
bricării cilindrilor de laminoare pen
tru siderurgie. Cu ajutorul aceleiași 
instalații voi fi realizate și alte sor
timente de oțel turnat in vid pen
tru fabricarea unor piese la mașini 
grele.

£3 Apa geotermală aflată In sub
solul orașului Jimbolia a devenit o 
importantă sursă de energie calo
rică pentru uscat țigle, pentru în
călzirea unor blocuri insumjnd pes
te 100 de apartamente și a spita
lului orășenesc. Acum se lucrează 
la racordarea la noua sursă de căl
dură a primăriei, liceului industrial, 
școlii generale și casei de cultură.

0 La parterul blocurilor de lo
cuințe din cartierul „Dacia" din 
Iași au fost deschise noi unități 
prestatoare de servicii pentru 
populație. Cu acestea, cooperația 
meșteșugărească Ieșeană deține 
peste 1 000 de astfel de unități.

3 In scooul reducerii efortului 
valutar, la întreprinderea de con- 
tactoaie Buzău s-au asimilat și in
trodus in fabricația de serie pen
tru industria electrotehnică noi ti-
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AZI, LA FOTBAL

Optimile de finală 
ale „Cupei României"Azi sînt programate meciurile din cadrul optimilor de finală ale „Cupei României" la fotbal :Petrolul Ploiești — Dunărea C.S.U. Galați (la Rimnicu Sărat).Sp. studențesc — Chimia Rm, Vîl- cea (la Pitești).Jiul Petroșani — Corvinnl Hunedoara (la Făgăraș).F.C. Olt — Dinamo București (la Ploiești).F.C. Argeș — U.T. Arad (la Alba lulia).
In aceste zile, la baschetCampionatele naționale de baschet (divizia „A“, băieți și fete) sint in plină desfășurare. La fiecare sfirșit de săptămină au loc, In această perioadă, partide duble între aceleași formații.în campionatul feminin, grupa 1—6, clasamentul s-a strîns simțitor, pe de o parte printr-un ușor declin al Universității Cluj-Napoca, pe de altă parte prin ascensiunea de formă a echipelor Olimpia, Voința și Politehnica Sportul studențesc din București. Dealtfel, formația Olimpia (antrenată cu multă pricepere și mult succes de C. Paraschivescu și beneficiară a unui lot omogen care cuprinde pe valoroasele jucătoare Bădinici, Froiter, Biră, Filip, Ciu- băncan) a și preluat ieri conducerea in clasament datorită celor două victorii reușite marți și miercuri In restanțele cu Progresul București.în campionatul masculin, prima grupă valorică, vom avea prilejul să urmărim la sfirșitul acestei săptă- mîni și la începutul celei următoare două ediții Steaua — Dinamo. Pină acum, scorul între aceste două formații care-și dispută titlul național este de 1—1, în întîlnirile directe. Pînă la sfirșitul campionatului

TENIS:

încep© o nouă ediție în „Cupa Davis“La sfirșitul acestei săptămîni se vor disputa meciurile grupei mondiale de elită (ediția 1984) a tradiționalei competiții de tenis „Cupa Davis". Programul celor 8 întîlniri (primele echipe sint gazde) este următorul : Australia—Iugoslavia, Anglia—Italia, R. F. Germania—Argentina, România—S.U.A., Cehoslovacia—Danemarca, India—Franța,
vremea

Timpul probabil pentru Intervalul 23 
februarie, ora 20 — 26 februarie, ora 
20. In tară : Vremea se va menține in 
general închisă. Vor cădea precipitații 
sub formă de ninsoare, lapoviță șl 
ploaie, mal frecvente în Oltenia, Banat 
și Crișana. Vintul va sufla slab pină Ia 
moderat, cu unele Intensificări de 
scurtă durată, la început In sud-vest, 

puri de produse, între care trans
formatoare de protecție șl blocuri 
relee cu compensare termică.

13 O expoziție cu bunuri de larg 
consum realizate de unități econo
mice din județ a fost deschisă la 
Clubul intreprinderli „Laminorul" 
din Brăila. Sint expuse obiecte de 
uz casnic șl gospodăresc, unelte a- 
gricole, materiale de construcții, 
împletituri, obiecte de artizanat. Ex
poziția are ca scop popularizarea 
produselor realizate pe plan local 
și testarea preferințelor cumpărăto
rilor.

E Meșteșugarii din Macin au 
găsit noi soluții de valorificare a 
resurselor materiale locale și a ce
lor refolosibile din care produc a- 
nual bunuri în valoare de peste 
30 milioane lei.

SI In cadrul asociațiilor econo
mice cu profil industrial din jude
țul Olt se folosesc pe scară largă 
materialele recuperabile. Astfel, din 
resturi lemnoase, la Corabia se pro
duc stupi pentru albine, din ce
nușa rezultată de la termocentra
le, la Caracal se realizează înlo
cuitori de cărămidă, iar din zgura 
de aluminiu, la Vitomirești se con
fecționează corpuri pentru pompe 
de irigat.

S In județul Brașov se desfă
șoară o amplă acțiune de înlocui
re a combustibililor lichizi și ga- 
zoșl utilizați la brutării prin com
bustibili solizi. Pînă în prezent, un 
număr de nouă brutării sătești fo
losesc astfel de combustibili.

B La Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Suceava se acordă 
o atenție deosebită reintroducerii 
în producție a resturilor rezultate 
din procesul de producție. In pe

Viitorul Gheorgheni — A.S.A. (la Odorheiu Secuiesc).Steaua București — S.C. Bacău (la Brăila).Al 8-lea meci se va disputa, în altă zi, între Rapid București și în- vingătoarea dintre Universitatea Craiova — F.C. Bihor (care se joacă astăzi, la Timișoara).Partidele de azi încep la ora 14,00 și vor fi transmise în direct de ponturile noastre de radio. Sferturile de finală vor avea loc in ziua de 21 martie.
ele se vor mai confrunta direct (pe lingă cele două întîlniri din aceste zile) de încă trei ori.Tot in această perioadă vor avea Ioc și cîteva întîlniri internaționale. Iată, deci, programul complet al zilelor de baschet ce urmează...Azi, 23 februarie, ora 17,30, în sala Floreasca : Selecționata olimpică a Chinei — Selecționata cluburilor Voința. Politehnica și Progresul din București (feminin).Duminică, 26 februarie, ora 11,30, în sala Floreasca : Steaua — Dinamo (masculin). )Luni, 27 februarie, ora 15,00, la Sala Floreasca : Selecționata olimpică a Chinei — Selecționata divizionară a României (feminin). în continuare, Steaua — Dinamo — masculin.Miercuri, 29 februarie, ora 17,30, în sala Floreasca : Selecționata o- Iimpică a Chinei — Selecționata București (feminin).Luni 12 și marți 13 martie, în sala Floreasca :ora 16,00 — România — Ungaria (juniori).ora 17,30 — România — Ungaria (seniori).

Noua Zeelandă—Paraguay, Suedia— Ecuador.Așa cum se cunoaște, meciul România—S.U.A. se va desfășura în zilele de vineri 24, simbătă 25 și duminică 26 februarie la Palatul sporturilor din București, și va avea ca protagoniști, între alții, pe celebrii jucători Ilie Năstase, John McEnroe, Jimmy Connors.
apoi în est, predomlnînd din sectorul 
sudic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 7 și plus 3 grade, 
iar cele maxime între minus 2 și plus 
8 grade, izolat mal ridicate. Ceață lo
cală, dimineața și seara. Izolat, con
diții de polei. In București : Vremea se 
menține in general închisă. Vor cădea 
precipitații slaba. Vînt slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
între minus 1 și plus 1 grad, iar cale 
maxime între 2 șl 5 grade. Ceață, mal 
ales dimineața șl seara. Condiții de 
polei. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu). 

rioada care a trecut de la începu
tul anului, în unitate au fost re
cuperați și refolosiți ca materie pri
mă pentru fabricarea plăcilor fibro- 
lemnoase 1 750 metri cubi de lemn 
mărunt.

Si O noutate la întreprinderea 
județeană de producție industrială 
șl prestări servicii Galați : con
struirea de căruțe. Ele se realizea
ză prin atelierele specializate din 
Tirgu Bujor și Tecuci. Primele căru
țe pentru unul și doi cai au și fost 
expediate beneficiarilor.

H Cooperativa agricolă de pro
ducție Malu cu Flori din județul 
Dîmbovița a amenajat, pe cursul 
riului Dîmbovița, trei heleștele. Peș
te să fie, că undițe se găsesc 1

0 In comuna Independența din 
județul Tulcea a fost organizată o 
fermă complexă pentru pui, porci, 
rațe și iepuri. Ferma aparține coo
perației de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor din județ.

H La Sfîntu Gheorghe, în Delta 
Dunării, a început înălțarea prime
lor blocuri de locuințe pe care le 
realizează întreprinderea județeană 
de construcții-montaj din Tulcea. 
In următorii doi ani, aici vor fi con
struite noi blocuri, magazine și alte 
obiective social-edllitare.

® Cooperativa de producție, a- 
chizițil șl desfacerea mărfurilor 
Baia Mare a dat in exploatare o 
fermă de iepuri la Satulung. Reali
zată prin reamenajarea unor spații 
vechi, noua crescătorie, în care se 
folosesc tehnologii de ingrășare in
tensivă, are o capacitate de 19 000 
de iepuri pe an,

0 întreprinderea comercială de 
stat pentru mărfuri industriale 
Galați a pus Ia dispoziția, cumpă
rătorilor noi spații comerciale si
tuate la parterul blocurilor din zona 
cartierului Dunărea.

S La Combinatul de fibre sin
tetice din lași se acordă o aten
ție deosebită asimilării de noi pro
duse și recondițlonării celor uzate, 
în vederea eliminării importurilor. 
Numai de la începutul anului și 
pînă în prezent s-au asimilat și 
introdus în procesul de fabricație 
peste 60 repere noi, Iar valoarea 
pieselor șl subansamblelor recondi
ționate in același interval de timp 
se ridică la 13 milioane Iei.

în cîteva lînduri® Proba de săritură în înălțime din cadrul concursului atletic de sală de la Fraga a fost cîștigată de sportivul român Constantin Militaru, cu 2,27 m. Pe locul II, cu același rezultat, s-a situat polonezul Krav- czuk, urmat la rîndul său de Zielke (Polonia) — 2,23 m, Sorin Matei (România) — 2,23 m, etc. Aceeași probă, la feminin, a revenit sportivei poloneze Kielan — 1,84 m. Ni- culina Vasile (România) s-a situat pe locul 5 cu 1,78 m. La săritura cu prăjina, primul loc a fost ocupat de M. Zalar (Suedia) cu 5,59 m.® în prima zi a turneului inter- național de .hochei pe gheață ce se desfășoară'fia -noul palat al. sporturilor din Paris, echipa U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 10—7 (după prelungir’) reprezentativa Canadei. Intr-un alt joc, selecționata din Koln (R.F.G.) a învins cu 8—4 echipa Cehoslovaciei.® Cu prilejul J.O. de la Sarajevo, Comitetul executiv al Federației internaționale de bob-sanie (F.I.B.T.) a creat un comitet alcătuit din 12 experți, avind ca sarcină studierea posibilităților de standardizare a boburilor de concurs, pentru a se pune astfel capăt goanei după inovații constructive, care impietează a- supra siguranței competitorilor. De asemenea, F.I.B.T. a comunicat că în martie, Ia Verona (Italia) va fi organizată o reuniune specială consacrată acestei probleme, Ia care vor participa delegați din partea federațiilor naționale,, iar ’ la Congresul F.I.B.T. de la Calgary (5 iulie) vor fi prezentate propuneri concrete. „Trebuie ca sportivii să decidă victoriile în competiții, și nu boburile" — a declarat un purtător de cuvint al F.I.B.T.® în turneul preolimpic de fotbal (zona America de Sud) de la Guayaquil (Ecuador), echipa Braziliei a întrecut cu scorul de 3—2 (1—0) selecționata Chile. Fotbaliștii brazilieni și-au asigurat astfel participarea la turneul final al J.O. de la Los Angeles.& Antrenorul reprezentativei masculine de baschet a Iugoslaviei, Branislav Pokrajac, a nominalizat pe cei 14 jucători din care va fi alcătuită echipa ce va participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. „Cred că i-am ales pe cei mai buni și in timpul ce ne-a mai rămas se- lecționabilii vor trebui să dovedească că nu m-am înșelat. La turneul olimpic de la Los Angeles, unde sper să ne numărăm printre medaliați, mă voi baza pe jucătorii cu mare experiență competițională, deoarece aceștia posedă și o bună pregătire psihică, calitate ce poate fi decisivă într-o asemenea întrecere dificilă".
Admmîsfrația de sEat 

Loto-pronosport informează
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „EXCURSIILOR" 
PRONOEXPRES 

DIN 22 FEBRUARIE 1984
FAZA IEXTRAGEREA I : 16 25 5 37 32 40.EXTRAGEREA A Il-A : 33 41 10 9 35 1.
FAZA A II-AEXTRAGEREA A. III-A : 21 7 28.Fond de cîștiguri : 1 343 995 lei, din care 910 487 lei, la faza I și 433 508 lei la faza a Il-a.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII COOPERATISTE GUYANA

Tovarășului
LINDEN FORBES SAMPSON BURNHAM

Președintele Republicii Cooperatiste GuyanaGEORGETOWNîmi este deosebit de plăcut ca, în numele poporului român și al meu personal, să vă adresez, cu ocazia celei de-a 14-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Cooperatiste Guyana, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului guyanez prieten.Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile de prietenie și colaborare româno-guyaneze se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și guyanez, al cauzei păcii șl cooperării în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂCu prilejul sărbătorii naționale a poporului guyanez, tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă tovarășului Ptolemy Reid,
Proclamarea, Ia 23 februarie 1970, a Republicii Cooperatiste Guyana — moment de amplă semnificație în istoria țării, survenit la patru ani după obținerea independenței și după aproape patru veacuri de stăpînire colonială — a permis poporului guyanez să-și consacre eforturile în direcția lichidării sechelelor subdezvoltării, a clădirii unei vieți noi, libere.învecinată cu Brazilia, Venezuela și Surinam și scăldată, în partea de nord, de apele Atlanticului, Guyana (suprafață — 214 970 kmp, populație — circa 850 000 locuitori) dispune de însemnate resurse naturale. intre ele detașîndu-se rezervele de bauxită (printre cele mai mart din lume), cărora li se adaugă întinsele păduri de esențe valoroase, ca și un considerabil potențial hidroenergetic.în scopul valorificării avuțiilor naționale în interesul propriei dezvoltări, autoritățile din Guyana și-au stabilit, în cursul ultimului deceniu, ca principală orientare trecerea sub controlul statului a unor ramuri-cheie, dominate odinioară de capitalul străin. Au fost etatizate întreprinderile de exploatare și prelucrare a bauxitei, Guyana impunîndu-se ca una din principalele țări producătoare de aluminiu. De asemenea, statul a preluat controlul asupra plantații

ODIHNĂ Șl CURĂ BALNEARĂ 
LA TUȘNAD, BORSEC Șl LACU ROȘUStațiunile Tușnad, Borsec și Lacu Roșu, situate în zone de un pitoresc aparte, dispun de factori naturali de cură cu înalte valori terapeutice. Astfel, stațiunea Tușnad oferă condiții din cele mal bune pentru tratarea afecțiunilor cardiovasculare, ale sistemului nervos central, ale tubului digestiv și ale glandelor anexe. Stațiunea Borsec se recomandă In tratarea bolilor cardiovasculare, ale tubului digestiv și hepatobiliare, precum și pentru cei ce suferă de nevroză astenică, debilitate, insomnii sau afecțiuni asociate. La rîndul său, stațiunea Laeu Roșu este indicată pentru cei suferinzi

Vineri 24 februarie

TRAGEREA EXCURSIILOR LOTOAstăzi este ultima zi de procurare a biletelor cu numerele alese de participant! pentru tragerea excursiilor Loto de vineri 24 februarie a.c. — prilej de a obține nu numai autoturisme „Dacia 1300" și mari sume de bani, ci și excursii de două locuri in R.P. Ungară (șase zile, in luna mai a.c.). După efectuarea celor două extrageri obișnuite, se vor extrage 

prim-ministru al Republicii Cooperatiste Guyana, prin care, în numele guvernului român și al său personal, li adresează calde felicitări și cele mai bune urări.
lor de trestie de zahăr și a unităților producătoare de zahăr, ca și asupra comerțului extern. Este semnificativ că, in ultimii ani, au fost inițiate o serie de proiecte vizînd diversificarea peisajului economic, prin construirea de noi obiective industriale, concomitent cu dezvoltarea în continuare a agriculturii și piscicuitqrii. Pe planul vieții sociale au fost înfăptuite prefaceri cu caracter democratic, progresist.în domeniul politicii externe, Guyana, participantă la mișcarea țărilor nealiniate, se pronunță in sprijinul suveranității și independenței tuturor popoarelor, militînd pentru instituirea unei noi ordini economice și politica internaționale.România urmărește cu simpatie și interes eforturile poporului guyanez pentru dezvoltare liberă și independentă. Animate de aspirații comune de progres și bunăstare, România și Guyana au stabilit, în 1973, relații diplomatice. Un moment însemnat în evoluția raporturilor bilaterale l-a reprezentat vizita oficială efectuată in țara noastră de primul ministru Forbes Burnham, în 1975, care a creat un cadru favorabil lărgirii legăturilor de colaborare pe diverse tărîmuri, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei generale a păcii și înțelegerii.

de astenie nervoasă, surmenaj fizic și intelectual.Este important de reținut că în această perioadă se aplică reduceri Ia tarifele de cazare și masă față de sezonul de vară, astfel : cei care-și cumpără bilete pentru hotelurile din Tușnad, reducerea este de circa 650 lei pentru o serie de 18 zile, cei ce optează pentru casele de odihnă din Borsec beneficiază de o reducere de circa 200 lei pe serie, iar costul unui bilet de 12 zile în stațiunea Lacu Roșu este de numai 700 lei.Biletele se obțin de la agențiile și filialele de turism din întreaga țară.

încă două numere din totalul de 90, excursiile atribuindu-se variantelor de 25 lei, achitate sută la sută, care conțin aceste două numere, indiferent de ordinea ieșirii lor din urnă. Participarea se face atit pe variante simple, cit și pe variante combinate sau combinații „cap de pod". Personalul agențiilor Loto-Pronosport stă Ta dispoziție cu toate informațiile necesare.
cinema

o Ringul Î PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,45; 
18; 20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,13; 
13,30; 15.45; 18; 20.
© Un petic de cer : VOLGA (79 71 26)
— 9: 11.15; 13,30; 13,45: 18; 20.15, ARTA 
(2131 86) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
& Nea Măi’in miliardar : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 13,30;
17,45: 20.
@ Dragostea și revoluția — 19,30,
Capcana mercenarilor — 13,30; 17,30 : 
BUZEȘTI (50 43 58).
® Bocet vesel : FLOREASCA (33 29 71)
— 8,30; 10,15; 14; 16; 18; 20, MIORIȚA 

(14 27 14) — 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18: 20. 
« Haiducii Iui Șaptecai : FEREN
TARI (80 49 85) — 13,30; 17.30; 19,30.
© Lovind o pasăre de pradă — 17; 19, 
Pasărea de foc spațială — 15 : FLA- 
CARA (20 33 40).
© Ultimul cartuș : MUNCA (21 50 97)
— 15.30; 17.30.
® Miezul fierbinte al piinii : MUNCA
— 19,30, DRUMUL SĂRII (31 28 13) —
19,30.
0 Camionul de cursă lungă : DRU
MUL SĂRII — 15.30: 17,30.
© Scuzați, dv. vedeți fotbal ? VIC
TORIA (ÎS 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Salamandra : SALA MICĂ A PA
LATULUI — 17,15; 20, GIULEȘTI
(17 35 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. CULTURAL (83 30 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 8; 12; 14; 16; 18; 20» 

© Vraciul: UNION (13 49 04) — 10; 
13; 16; 19.
© Gară pentru doi ; STUDIO (39 53 15) 
~ 10; 12,30; 15: 17,30; 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,30; 16; 19.
O Păianjenul de apă — 9; 11; 13; 
17,15, Nu oot să-ți spun „adio* — 
15,15; 19,15: DOINA (16 35 38).
© Fără panică, vă rog : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© Ultimul tren — 15,30; 17.30, Punga 
cu libelule — 19,30 : POPULAR
(35 15 17).
® — Cînd o să vină tata : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
© Zică ce vor zice : SCALA (11 03 72) 
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15. GLORIA (47 46 75) — 8,30;
10,15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,30.
© Afacerea Pigot : GRIVIȚA (17 08 58) 

— 3,30; 12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20, 
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30: 19,30.
© Imperiul contraatacă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,43; 11,30; 14,15; 17;
19,30, FEROVIAR (30 51 40) — 8,45;
11,30; 14,15; 17; 19,30.
© Evadați din viitor : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20. 
@ Strada Hanovra ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20, LIRA (31 71 71) — 13,30; 17,30; 19,30. 
® Naufragiul : DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 
20,15.
0 Domnișoara Noorie : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 
20, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© O afacere murdară : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.

© Despărțire temporară : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
© Lanțul amintirilor : VIITORUL 
(11 48 03) — 10; 13; 16; 19.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Salonul — 19; (sala „Ion Va- 
sllescu") : Comedie de modă veche 
(amînat din 14 II) — 19; (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 19,90.
® Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : Voie
vodul țiganilor — 19.
® Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 

simfonic. Dirijor : Petre Sbărcea. So
liști : Iancu Văduva, Virgil Frincu 
— 19.
& Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala
Grădina Icoanei, 12 44 18) : Anchetă 
asupra unui tinăr oare nu a făcut 
nimic — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81, la sala „23 
August") : Mania posturilor — 15.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 03): Stop 
pe autostradă — 19,30.
® Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 16; 19.
® Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 19,30; (sala Studio) : Zig
zag — 19.
© Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) ; Haina ou două fețe — 19,30. 
® Teatrul satiric-muzioal „C. Tănase" 

(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint 
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 09) : Ne cunoaștem din vedere 
— 19.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55, la 
Casa de cultură „înfrățirea între po
poare") : Pinocchio — 9; 15.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Făt-Frumos din lacrimă — 17; la clu
bul uzinelor „Republica") : Dana și 
leul — 10; 15; 17; (la sala din str. 
Doamnei nr. 1) : Puiul — 10.
® Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.
© Estrada armatei (la sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada in croazieră —
19,30.

i



COPENHAGA

Scttnb ie inie la nivel halt mMnez
cu prilejul vizitei oficiale de prietenie a delegației M.A.N.COPENHAGA 22 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nlcolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise Maiestății Sale Regina Margareta a II-a a Danemarcei un călduros mesaj de salut, urări de sănătate și fericire personală, precum și urări de pace și prosperitate poporului danez prieten. Un cordial mesaj de salut a fost transmis din partea președintelui României și primului ministru danez, Poul Schlueter.Exprimind deosebite mulțumiri, primul ministru Poul Schlueter a rugat să se transmită președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in numele Maiestății Sale Regina Margareta a II-a, precum șt al său personal călduroase urări de sănătate și fericire personală, împreună cu cele mai bune urări de progres și bunăstare pentru poporul român prieten.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către primul ministru danez a delegației parlamen

tare române conduse de tovarășul Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale, care, la invitația Folketlngului, întreprinde o vizită o- ficială de prietenie in Danemarca.Apreciindu-se pozitiv cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, în cadrul întrevederii a fost relevată, de ambele părți, importanța deosebită a vizitei oficiale întreprinse în Danemarca a președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, care a deschis largi perspective extinderii și diversificării cooperării bilaterale reciproc a- vantajoase, în interesul ambelor popoare, al* cauzei pârii și înțelegerii în lume. Evidențiindu-se hotărîrea celor două părți de a acționa pentru amplificare^ pe multiple planuri a relațiilor bilaterale, s-a subliniat, totodată, necesitatea intensificării e- forturilor pentru instaurarea în Europa șt în lume a unui climat de pace, înțelegere și colaborare.

Vizita delegațieiBRUXELLES 22 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise un salut cordial președintelui Partidului Socialist Valon, Guy Spitaels, precum și urări de sănătate și succes și de noi realizări P. S. Valon în activitatea sa.Amintindu-și cu plăcere de vizita făcută la București în 1982, de impresia puternică pe care i-a produ- s-o personalitatea prodigioasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Guy Spitaels a rugat să se transmită conducătorului partidului și statului român un călduros salut, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese poporului român in dezvoltarea economică și socială a patriei sale.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de întîlnirea delegației P.C.R., condusă de tovarășul Dumitru Po- pescti, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, lă invitația partidelor socialiste va- lpn și flamand, întreprinde o vizită în Belgia, cu Guy Spitaels, precum

P.C.R. în Belgiași cu alți membri al conducerii P.S. Valon. Cu acest prilej s-a efectuat un schimb de informații privind activitatea și preocupările actuale ale P.C.R. și P. S. Valon și s-a evidențiat cu satisfacție, de ambele părți, evoluția pozitivă a raporturilor dintre cele două partide, exprimindu-se dorința comună de a le extinde și intensifica. S-a manifestat, de asemenea, hotărirea de a se acționa de ambele părți pentru întărirea colaborării dintre România și Belgia, a prieteniei dintre cele două popoare.Au fost abordate, de asemenea, aspecte‘ale situației internaționale, e- vidențiindu-se că este necesară, mai mult ca oricind, unirea eforturilor tuturor statelor și popoarelor, a tuturor forțelor politice progresiste și democratice, pentru intensificarea luptei in vederea opririi cursului nefast al evenimentelor internaționale, pentru oprirea cursei nesăbuite a înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare șl în primul rînd la dezarmarea nucleară, pentru dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni.

Plenara C.C. al P.C. ItalianROMA 22 (Agerpres). — La Roma s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al P.C. Italian. Plenara a adoptat un document cuprinzînd chemarea către toate organizațiile de partid la intensificarea eforturilor in sprijinul luptei pentru apărarea drepturilor oamenilor muncii. Documentul evidențiază, de asemenea, marea însemnătate a acțiunilor de masă care se desfășoară în prezent in Italia in favoarea păcii și dezarmării.

In spiritul bunelor relații dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Spania

VIENA: Convorbiri economice româno-austriece
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VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR t

Să triumfe rațiunea,
să prevaleze interesele păcii!
ANGLIA : Pentru lichidarea arsenalelor nucleare !LONDRA. — Partidul laburist se pronunță pentru lichidarea imedia- nucleare americane ... ... _________ 1 ::_:i Britanii șiinclusiv a celor amplasate la bordul submarinelor aflate în apele teritoriale britanice, a declarat Neil Kinnock, liderul acestei formațiuni politice. Luînd cuvintul la o întîlnire cu reprezentanți ai opi-

niei publice în orașul Chesterfield (comitatul Derbyshire), el a subliniat că „politica partidului laburist este îndreptată spre lichidarea tuturor bazelor militare străine din țară". El s-a pronunțat, totodată, pentru lichidarea arsenalelor nucleare din Europa, în cadrul unor măsuri eficiente de oprire a cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare.

VIENA 22 (Agerpres). — La Viena au avut loc lucrările celei de-a VII-a Sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-austriece de colaborare economică și cooperare industrială și tehnică.în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, s-a subliniat dorința comună de dezvoltare ascendentă și echilibrată a relațiilor economice româno-austriece, au fost analizate și stabilite noi' domenii și acțiuni menite să conducă la diversificarea schimburilor comerciale, a cooperării economice bilaterale și pe terțe piețe. Totodată, a fost subliniată hotă- rîreâ celor două părți de a depune eforturi susținute pentru concretizarea unui număr cit mai mare de acțiuni de cooperare aflate intr-un stadiu avansat de tratative.La încheierea lucrărilor, Ioan Avram, ministrul industriei con-

strucțiilor de mașini, președintele părții române, și Erich Schmidt, ministru secretar de stat in Ministerul Federal pentru Comerț, Meșteșuguri și Industrie, președintele părții austriece, au semnat protocolul sesiunii.
★Președintele părții române în comisia mixtă a mai avut convorbiri cu vicecancelarul Republicii Austria, Norbert Steger, ministrul comerțului, meșteșugurilor și industriei, cu miniștrii agriculturii și silviculturii, transporturilor, cu reprezentanți ai cercurilor economice și comerciale austriece. S-a apreciat că economiile celor două țări, potențialul lor industrial și tehnico-științific oferă condiții optime pentru amplificarea reciproc avantajoasă a relațiilor economice, a cooperării în producție și colaborării pe terțe piețe.

maputo: Convorbiri 
ministeriale intre Mozambic 
și Republica Sud-AfricanăMAPUTO 22 (Agerpres). — Agenția mozambicană de presă A.I.M. transmite că la Maputo au avut loc convorbiri între delegații ministeriale ale Mozamblcului și Republicii Sud-Africane. Comunicatul comun dat publicității informează că cele două delegații au ajuns la un acord „asupra principiilor de bază privind aranjamentele de securitate", părțile „intenționind să semneze un document oficial în această problemă". Agenția anunță că președintele Mo- zambicului, Samora Machel, a primit membrii delegației sud-africane — Roelof Botha, ministrul de externe, Louis Le Grange, ministrul poliției, și generalul Magnus Malan, ministrul apărării — șeful statului mozambi- can declarînd că a „subliniat principiile păcii, stabilității, progresului și bunei vecinătăți care se află la baza actualelor discuții dintre Mozambic și R.S.A.".Cele două guverne, consemnează comunicatul, și-au afirmat „convingerea că problemele din sudul Africii trebuie să fie soluționate de înseși statele din regiune".

MADRID 22 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise secretarului general al Partidului Comunist din Spania, Gerardo Iglesias, un cald salut prietenesc și cele mai bune urări.Secretarul general al Partidului Comunist din Spania a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde salutări și urări cordiale de sănătate, de succese în continuare in activitatea prodigioasă pe care o desfășoară spre binele

poporului român, al cauzei păcii, progresului și înțelegerii in lume.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de întrevederea pe care tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe. a avut-o, in timpul prezehței sale la Madrid, cu secretarul general al P. C. din Spania.A avut loc un schimb de informații in legătură cu activitatea P.C.R. șl P.C.S. și cu privire la dezvoltarea in continuare a bunelor relații de prietenie dintre cele două partide. A fost prezent ambasadorul României in Spania, Vasile Șandru.
SITUAȚIA DIN LIBAN

© Contacte diplomatice în vederea reluării dialogului 
de reconciliere națională ® La Beirut, continuă luptele

R.F. GERMANIA : NU, amplasării noilor rachete 
în Europa !BONN — Organizația „Tinerii socialiști" din pe Main s-a pronunțat, conferinței sale ordinare, prirea amplasării de rachete nucleare în Europa, cerind crearea de zone denuclearizate pe continent.

reglonală Frankfurt în cadrul pentru o-

*

Tot la Frankfurt pe Main a avut ț loc o conferință a Sindicatului lu- i crătorilor din comerț, bănci șt so- ' cietăți de asigurări din R.F:G. în i rezoluția adoptată de conferință se / cere încetarea cursei înarmărilor, ț îndeosebi a celor nucleare. i
AUSTRIA : Apel la unitate de acțiune 

împotriva cursei înarmărilorVIENA — Noile rachete americane aduse în Europa occidentală sporesc pericolul izbucnirii unui război nuclear, se spune in declarația Comitetului austriac al parti-
zanilor păcii, publicată într-un bu- ț letin de presă. în declarație se sub- i liniază importanța unității și acțiu- j nilor comune ale partizanilor de- i zarmării în lupta pentru pace. !

CANADA : îngrijorări generate de amploarea 
cheltuielilor militareOTTAWA. — Angajarea militară a Canadei in cadrul N.A.T.O. îi va costa tot mai scump pe contribuabilii canadieni, avind in vedere că, in viitorii 5 ani, se prevede o sporire de 41 la sută a bugetului mi- litar al țării, a declarat Herb Gray,ț președintele Consiliului de condu-

cere al Trezoreriei canadiene. Potrivit agenției France Presse, Gray a precizat că alocațiile in scopuri militare se cifrează la 7,9 miliarde dolari canadieni in anul fiscal curent, urmind să atingă 8,78 miliarde in exercițiul bugetar 1984—1985 și 11,5 miliarde in 1987—1988.

E DE PRESA 
scurt

DAMASC 22 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că la Damasc a fost dată publicității o declarație oficială in care se menționează că Siria și Arabia Saudită au convenit să continue, în comun, eforturile în vederea realizării unei reconcilieri naționale in Liban. In cadrul convorbirilor de la Damasc dintre președintele sirian, Hafez Al Assad, și emirul Abdullah Abdul Aziz, prințul moștenitor și vicepremier al Arabiei Saudite, s-a evidențiat necesitatea încetării focului In vederea reluării dialogului de reconciliere națională, singura cale de restabilire a integrității teritoriale, asigurării securității și păcii pe întreg teritoriul libanez.
★Pe de altă parte, emirul Bandar Ben Sultan, ambasadorul saudit Ia Washington, aflat in capitala siriană, a fost primit de Abdel Halim Khad- dam, vicepremier și ministru sirian de externe. Au fost făcute, cu acest prilej, o serie de propuneri privind încetarea luptelor in Liban, propuneri ce au fost prezentate

miercuri oficialităților libaneze, la Beirut, de către mediatorul saudit, Rafie Hariri.BEIRUT 22 (Agerpres). — Agențiile internaționale de presă informează că, miercuri, în capitala Libanului au continuat luptele — folo- sindu-se toate tipurile de arme —■ intre forțele armate fidele președintelui Amin Gemayel și milițiile dru- ze, de-a lungul liniei ce separă sectoarele de est și de vest ale Beirutului.Obuze de mortiere — relatează agenția France Presse — au atins și cartierele rezidențiale, îndepărtate de linia frontului. Cu o violență sporifă au fost reluate duelurile de artilerie între milițiile druze și cele creștine in regiunea muntoasă și in sudul capitalei libaneze.Totodată, după cum a anunțat postul de radio Beirut, avioane militare israeliene au survolat în repetate rinduri, în cursul zilei de miercuri, capitala Libanului, precum și zonele muntoase.AGENDĂ ENERGETICĂ
EXPOZIȚIE. La Societatea de 

1 arte frumoase din Delhi a avut loc 
I deschiderea Expoziției internațio

nale de artă contemporană. Dedi
cată artelor grafice, expoziția cu
prinde o selecfie de lucrări ale 

I unora dintre cei mai renumiți grafi
cieni din India, precum și din alte 35 de fări ale lumii, intre care și 

I România.

ALEGERILE GENERALE DIN 
NICARAGUA se vor desfășura la 

14 noiembrie — a anunțat, la Ma
nagua, coordonatorul Juntei Guver
nului de Reconstrucție Națională, 

I băniei Ortega Saavedra — infor
mează agenția Prensa Latina.

PREȘEDINTELE FRANȚEI, Francois Mitterrand, a incheiat la Du- I blin seria întilniriior bilaterale cu șefii de guvern din țările membre Iale Pieței comune, în vederea pregătirii reuniunii la nivel inalt a C.E.E., de la Bruxelles. încercind Iun prim bilanț al întrevederilor, președintele francez a declarat că doar un impuls politic va permite ieșirea Europei occidentale din ac- I tuala criză.

ALEGERE. Comunistul Enrico Loffredo a fost ales primarul orașului Algero — important centru industrial al insulei Sardinia. In consiliul municipal mai intră, alături de comuniști, reprezentanți ai partidelor socialist, socialist-democratic șl republican.
GROENLANDA PĂRĂSEȘTE 

PIAȚA COMUNA. După lungi ter
giversări, conducerea Pieței comu
ne a fost nevoită să soluționeze 
favorabil cererea Groenlandei de a 
ieși din C.E.E. După cum se știe, 
In cadrul referendumului organizat 
in' 1982 în cea mai mare insulă din 
lume, majoritatea insularilor s-a 
pronunfat împotriva răminerli in 
Comunitatea Economică (vest) Eu
ropeană. In consecință, incepind de 
la I ianuarie 1985, Groenlanda va 
înceta să mai facă parte din această 
grupare economică.

ȘOMAJUL ÎN PIAȚA COMUNA. Numărul șomerilor din cele zece țări membre ale Pieței comune a sporit in luna ianuarie a acestui an cu 423 000 persoane, totalul celor aflați In căutarea unui Ioc de mun

că depășind 12,9 milioane. Cifra reprezintă 11,2 la sută din forța de j muncă din ansamblul C.E.E. Dintre categoriile de virstă cele mai serios I afectate, tinerii sub 25 de ani continuă să se afle in fruntea listei. ’
ALIANȚA ELECTORALĂ. 12 I organizații politice de stingă și de | centru din Guatemala au dat publicității un comunicat în care a- I nunță gruparea lor în cadrul „Coordonării Democratice Guatemaleze" (C.D.G.), informează agenția » France Presse. Obiectivul principal al acestei inițiative îl constituie a- I sigurarea desfășurării în mod democratic a viitoarelor alegeri din j țară.
ÎMPOTRIVA MASURILOR PRO- . 

TECȚIONISTE. Comunitatea Economică Europeană va transmite I Statelor Unite o declarație pentru a le pune in gardă împotriva pe- I ricoleior „foarte serioase" pe care | Ie reprezintă presiunile protecțio- niste nord-americane din ce in ce I mai numeroase, a declarat Claude Cheysson, președintele Consiliului 1 ministerial al C.E.E. ,

Specialiștii din Harkov an creat o 
instalație pentru transformarea ener
giei termice a apelor mării in ener
gie electrică. In instalația creată la 
Harkov pentru producerea aburilor 
necesari funcționării turbinelor se fo
losește proprietatea apel de a atinge, 
in condiții de vid, punctul de fierbe
re la temperaturi mal mici decit 100 
grade Celsius. Deoarece asemenea 
agregate ar putea funcționa numai 
plutind pe suprafața mării, au fost 
elaborate și modalitățile de transmi
tere a energiei electrice piuă la țărm. 
Se consideră că asemenea agregate 
pot fi eficiente pentru aproviziona
rea cu energie a unor instalații in
dustriale plutitoare sau staționare, 
cum ar fi platformele de foraj marin.

★
Producția de energie pentru co

mercializare in țările în curs de dez
voltare va crește de la echivalentul 
a 1,7 miliarde tone petrol in 1980 la 
3,1 miliarde tone in 1995, înfegistrîh- 
du-se o rată medie anuală de 4,2 la 
sută, față de 3,6 la sută in anii ’70, 
relevă raportul anual pe 1983 publi
cat de Banca Mondială.

Din această creștere, precizează 
raportul, 32 la sută o va reprezenta 
producția de petrol, 27 la sută pro
ducția de cărbune, 22 la sută pro
ducția de gaze naturale și 19 la sută 
producția de energie primară, indeo- 
sebi a hidrocentralelor și energia nu
cleară. Pină in 1995, anticipează ra
portul, ponderea țărilor in curs de 
dezvoltare in producția globală de 
energie va crește de la o pătrime la

o treime, iar ponderea din consumul 
mondial de energie va crește de la o 
cincime la o pătrime. Ca grup, țările în curs de dezvoltare vor continua 
să fie exportatoare nete de energie.

Raportul Băncii Mondiale estimea
ză că atingerea nivelului proiectat in 
producția de energie a țărilor în curs 
de dezvoltare reclamă investiții me
dii anuale de aproximativ 130 mili
arde dolari in următorii zece ani.

•fr
După cum relevă publicația „Jeune 

Afrique Economie", continentul afri
can ocupă un loc relativ important 
in rîndul țărilor producătoare de 
gaze naturale din lume: 6,7 la sută 
din rezervele mondiale atestate la 1 
ianuarie 1983, adică 5 780 miliarde 
metri cubi de gaze naturale sau echi
valentul a 4 miliarde tone de petrol. 
Două țări dispun de aproape 80 la 
sută din rezervele Africii : Algeria 
(locul intii In Africa și patru pe plan 
mondial), cu 3 200 miliarde metri 
cubi și Nigeria (locul doi in Africa și 
zece pe plan mondial), cu 1 400 mi
liarde metri cubi., *

In largul coastelor orașului japonez 
Kitakyushu, din nordul insulei sudi
ce nipone Kyushu, a început con
struirea primului depozit de produse 
petroliere plutitor, relatează agenția 
Kyodo. Este vorba de un complex 
realizat prin folosirea unor tancuri 
petroliere de mare capacitate scoase 
din uz. Capacitatea finală a depozi
tului va fi de 5,36 milioane tonei 

(Agerpres)IDEI NOVATOARE, ANALIZE PROFUND ȘTIINȚIFICE IN GÎND1REA TEORETICĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Existența armamentului nuclear schimbă radical caracterul războiului: un conflict 

atomic ar însemna un genocid planetar
„S-au schimbat fundamental problemele și judecățile diii 

trecut privind înarmarea, privind apărarea și ducerea războiului. 
Astăzi un război nuclear nu mai poate fi cîștigat de nimeni. Sîn- 
tem deci în fața unei schimbări calitative, revoluționare”.

NICOLAE CEAUȘESCU
O amenințare globală 

pentru întreaga omenire. In contextul geopolitic și social-economic al lumii contemporane, al contradicțiilor și tendințelor antagoniste ce se manifestă pe arena mondială, continuarea accelerată a cursei înarmărilor, mai cu seamă în domeniul nuclear, a creat o amenințare globală pentru întreaga omenire. Fără îndoială, societatea omenească se confruntă cu o primejdie fără precedent, fără elemente de similitudine istorică, deoarece pină in zilele noastre nu a existat o forță de distrugere care intr-un răstimp de la 30 de minute la cîteva ore să poată transforma Terra in mormane de ruine, iar pe locuitorii ei in cenușă. Așa dună cum sublinia cu pregnanță secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ,„..ne aflăm în- tr-o etapă nouă, intr-o situație in caro nu s-a aflat niciodată, pină acum, omenirea"., Fiind vorba de o etapă calitativ •nouă, problemele el se impun a fi abordate și soluționate intr-un mod cu totul nou.
Tezele războiului clasic își 

încetează valabilitatea. Răz’ boiul, adevărată epidemie socială, a fost un însoțitor funest al istoriei. Date statistice menționează că ih ultimii 5 000 de ani au avut loc circa 25 000 de războaie, în care au pierit peste trei miliarde și jumătate de oameni, echivalînd cu de cinci ori populația Pămîntului in secolul XVIII. Devenit o tragică componentă a istoriei omenirii, războiul a sedimentat o experiență milenară ce s-a reflectat și In modul de definire a finalităților lui. Intr-o lucrare de referință.

„Despre război", Clausewitz afirma, în secolul precedent, că „războiul nu 
este numai un act politic, ci un ade
vărat instrument politic, o continua
re a relațiilor politice, o realizare a 
acestora cu alte mijloace".Și, intr-adevăr, războiul a fost utilizat ca instrument al . politicii, iar de-a lungul veacurilor au fost situații in care, prin violența armată, s-a ajuns la impunerea anumitor deziderate politice. Analizînd aproape două secole și jumătate de conflicte militare (1740—1974), timp in care s-au produs 209 confruntări armate interstatale, G. Bouthoul și R. Cartere ajung la concluzia, în „LE DEFI DE LA GUERRE" (Sfidarea războiului), că in 21 la sută din cazuri atacatorul a avut succes, in timp ce în 36 la sută din situații victoria a revenit celeilalte părți sau unei terțe părți.Pe măsura perfecționării armamentului, a tehnicii, războaiele, indiferent de deznodământul lor, an devenit tot mai pustiitoare. S-a Înregistrat o curbă puternic ascendentă in cc privește proporția victimelor in rîndul populației civile. Astfel, în primul război mondial s-a înregistrat o proporție de circa 10 la sută a civililor din totalul morților, in cel de-al doilea — aproximativ 50 la sută, iar în conflictele armate de după 1945 — aproape 90 la sută !Toate acestea ar putea fi denumite războaie „clasice". Nu numai și nu neapărat prin natura armamentelor folosite, ci și prin conținutul și Înțelesul termenului de „război". Practic. asemenea confruntări armate presupuneau un învingător și un învins, și chiar dacă se terminau nedecis, -aveau drept consecințe un anumit număr de victime — mai mare sau mai mic — din rin- dul combatanților sau al oopulației civile, precum și o serie de distru

geri materiale ; urmările nefaste e- rau apoi depășite, revenindu-se la normal ; după război succeda pacea, iar după o perioadă de pace puteau să izbucnească din nou războaie ș.a.m.d. continuindu-se acest ciclu fatal. Niciodată nu s-a pus problema că războiul ar însemna sfîrșitui oricărei activități sociale, că ar putea să apară un război de un tip deosebit, care să marcheze dispariția tuturor participanților, dispariția a insăși vieții pe Păminl.în mod legitim se pune Întrebarea, in cazul unui al treilea război mondial — mai poate fi vorba de un anumit coeficient de pierderi, fie el și majorat față de cel de-al doilea război mondial?
Războiul nuclear — act de 

sinucidere colectivă. Se știe câ încă Engels arătase că simpla trecere de la armă încărcată pe la gura țevii la arma cu chiulasă, care permite foc cu repetiție, a determinat profunde implicații în desfășurarea conflictelor — marxismul subliniind că perfecționarea continuă a tehnicii militare va duce, intr-un anumit stadiu, prin evoluția dialectică a lucrurilor, la însăși negarea războiului. Or, descoperirea și perfecționarea armei nucleare au determinat o creștere exponențială a capacității distructive a armamentului. O unitate de lovire nucleară — focosul unei rachete — poate avea o forță de distrugere de peste două milioane de ori mai mare în raport cu cea mai puternică unitate de lovire existentă în cel de-al doilea război mondial.Cele două bombe nucleare explodate in august 1945 asupra Jaooniei au produs laolaltă circa 600 000 de morți, mai mult decit dublu față de cele 170 000—270 000 de pierderi 

umane provocate de bombardamentele efectuate, în cel de-al doilea război mondial, asupra Angliei și Germaniei. Or, se estimează câ arsenalele nucleare actuale depășesc, ca forță, de un milion de ori bomba care a distrus Hiroshima! Ce s-ar intimpla dacă ar fi puse in acțiune?Studii elaborate de specialiști de înaltă calificare oferă răspunsuri relevante. Ipotezele de lucru, scenariile luate în considerare sint diferite și ca urmare și rezultatele prezintă o anumită diversitate, dar toate investigațiile ajung, deși uneori pe căi diferite, la concluzia că războiul nuclear nu poate fi decit, cum se exprimă un document O.N.U., 
„expresia unui paroxism al demen
ței colective". Să urmărim cîteva ipoteze.Strategia „contra valorilor", despre care se spune că‘ar reprezenta miezul „descurajării", are in vedere declanșarea unei lovituri nucleare masive, îndreptate împotriva principalelor centre urbane și obiective industriale ale adversarului, astfel incit să-i producă „pierderi intolerabile". Se estimează că o asemenea acțiune poate fi „prima" sau „a 
doua lovitură" (lovitură de răspuns).La seminarul științific „CUM SĂ SE EVITE UN RĂZBOI NUCLEAR ?«, care a avut loc la Erice (Italia, 1982), s-a prezentat rezultatul simulării pe un calculator „Crays" ultraperfec- ționat a unui război nuclear între cele două mari puteri nucleare. Concluzia Ia care au ajuns E. Wigner și L. Wood a fost că un astfel de război nu poate fi cîștigat și că va produce pină la 1 miliard de pierderi umane. O opinie similară a emis, în cadrul conferinței științifice internaționale „LUMEA DUPĂ UN RĂZBOI NUCLEAR" (Washington, 1083), și cunoscutul profesor Cari Sagan (Universitatea Cornell, New York), care consideră că un astfel de război va produce 1,1 miliarde de morți Si tot atiția grav răniți.Au fost subliniate și efectele profund nocive asupra mediului înconjurător. Cercetători sovietici, americani. vest-germani etc. au arătat că exploziile nucleare ar provoca o 
„iarnă nucleară", caracterizată prin frig polar și întuneric, deteriorarea stratului de ozon care protejează tot 

ceea ce este viu pe Terra, împrăș- tierea unui smog toxic etc., care toate la un loc ar face imposibilă viața pe planeta noastră.Este, astfel, pe deplin dovedit că fie și in condițiile utilizării numai a unei părți din arsenalele nucleare existente, societatea umană, în Întregul 'ei, inclusiv atacatorul, este sortită pieirii. Ca urmare, teza asupra războiului ca instrument al politicii se cere imperios să fie abandonată, deoarece violența armată nucleară nu poate duce Ia nici nn rezultat viabil. In războiul nuclear nu mai este posibilă victoria. Analiști militari lucizi, ca B.H. Lidell Hart, recunosc. în „DETERRENT OR DEFENSE 7“ (Descurajare sau apărare ?), că „posesia reciproci de arme Unde 
să anuleze insăși valoarea posesiei lor, 
deoarece chiar o superioritate decisi- 

’ vă în astfel de arme nu mai asigură 
victoria, așa cum. se intimpla cu alte 
arme, ci doar distrugerea reciprocă".

Un conflict atomic nu poa« 
te fi limitat. Caracterul g>°bal 81 distrugerii in cazul unei confruntări nucleare a determinat și anumite căutări de „limitare" a sa. Astfel, strategia 
„contra forțelor" vizează lovirea și distrugerea, într-o primă acțiune, cit mai masivă, a forțelor strategice ale adversarului : silozurile în care sint adăpostite rachetele balistice intercontinentale, bazele submarinelor, aerodromurile etc. După cum se evaluează intr-un studiu O.N.U. (A/35/392), numai in cazul lovirii silozurilor rachetelor balistice intercontinentale populația din zonele adiacente poate înregistra pierderi de 20 milioane, la care se adaugă și celelalte efecte pe termen mai lung.Periculozitatea acestei strategii este insă mult mai mare, deoarece ea presupune cel puțin două concepte de o gravitate extremă. Unul din ele se referă la „prioritatea loviturii", întrucît pentru a distruge forțele strategice ale oponentului este necesar ca acestea să fie surprinse nefolosite. în consecință, strategia „contra forțelor" înseamnă, de fapt, strategia „războiului preventiv", a „primei lovituri", iar tentația acesteia sporește pe măsura unor noi perfecționări tehnologice. Al doilea 

concept se referă la „victorie", prin mijloace nucleare; se presupune că prin distrugerea mijloacelor strategice ale adversarului, acesta, lipsit de posibilități de ripostă, va fi nevoit să accepte condițiile atacatorului. Teza implică mari pericole : teama de a nu primi o lovitură „contra forțelor" poate duce la calcule eronate (vezi alarmele false) care să provoace declanșarea unui atac nuclear; chiar în cazul absorbirii unei prime lovituri „contra forțelor", marilor puteri le rămin suficiente mijloace pentru a riposta. Luînd ca ipoteză de calcul datele din Anuarul Institutului pentru cercetări in problemele păcii, de la Stockholm (S.I.P.K.I. Yearbook 1983), reiese că dacă ar continua să rămînă in funcție 1,6—2 la sută din mijloacele de atac nuclear strategice de care acestea dispun, se creează condiții pentru e- xecutarea unei lovituri nimicitoare de răspuns, cu toate consecințele care decurg de aici.Ideea limitării, dar pe alte baze, este prezentă și în teoriile privind războiul nuclear „limitat la Europa". Din datele puse in circulație reiese că Europa se găsește în raza de acțiune a mijloacelor de atac nuclear strategice, cu rază medie de acțiune și tactice insumind circa 12 860 de vectori, ce pot transporta la țintă, într-o primă salvă, peste 28 000 de focoase. în acest context este mai mult decit absurd să se vorbească de un război nuclear limitat. Un scenariu prezentat intr-un document O.N.U. (A/35/392), care are in vedere folosirea unei cantități infime — 0,1—0.2 la sută din capacitatea de distrugere de care dispun cele două mari puteri nucleare și numai asupra unor obiective militare evidențiză că populația ar suferi pierderi imediate de 6—7 milioane.Este evident că în condițiile dramatismului și emoției create de o singură explozie nucleară, chiar de mică putere, nimeni n-ar putea să creadă că nu urmează și altele. Ca urmare este clar că partea care a fost lovită va răspunde prin lovituri devastatoare, ceea ce va duce la un război nuclear total. Ideea unui război nuclear circumscris numai la Europa ignoră cele mai elementare învățăminte ale istoriei, pentru că de 

pe continentul nostru au izbucnit cele două conflagrații mondiale ale secolului XX. Și dacă acestea au îndoliat planeta cu 64.7 milioane de morți, un al treilea război mondial, inevitabil un război nuclear, ar însemna distrugerea întregii omeniri.
Unica soluție : abolirea 

armamentelor nucleare. FaPtul 
că războiul nuclear nu poate consti
tui un instrument al politicii, ce nu 
se poate solda cu învingători, ci nu
mai cu învinși, cu distrugerea între
gii societăți umane face ca Însuși termenul de „război" să trebuiască a fi regindit — căci locul conflictelor cu trăsăturile lor specifice îl ia o nouă categorie — sinuciderea colectivă a 
umanității. Tocmai de aceea este cit se poate de firesc, de logic să se elimine din viața societății forța care poate provoca pieirea ei. întrucit sint puse sub semnul întrebării întreaga populație a globului, mediul natural in care viețuiește aceasta, a- cumulările făcute de omenire de-a lungul mileniilor, este evident, așa după cum arată cu profundă responsabilitate față de destinul umanității președintele Nicolae Căaușescu, că oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rind nucleară, devin problema fundamentală a epocii noastre.Teoriile „descurajării" unei agresiuni prin arma nucleară, „echilibrului terorii nucleare", ca model de menținere a păcii, a asigurării propriei securități prin supremație militară etc. s-au dovedit și se dovedesc a fi construcții eronate, fondate pe premise false, veritabile sofisme, de cea mai mare periculozitate pentru existența umană. Este momentul, impus de gravitatea excepțională a situației ce s-a creat, de a se aborda cu obiectivitate realitățile, de a se modifica radical conceptele privind înarmarea, apărarea, recurgerea la violență armată, astfel incit să se asigure pacea, să se instaureze un climat de securitate egală pentru toate popoarele, necesar evoluției societăților contemporane. Soluția radicală și sigură nu poate consta decit în abolirea armelor nucleare.

Dr. Traian GROZEA
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