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Perfecționarea sdlului te muncă al organelor
si organiratiilor te partid - cerință fundamentală pentru

Președintele Republicii te România, tovarășul Ceaușescu, a primit, miercuri după- amiază, pe Ekrem Pakdemirli, ministru secretar de stat, șeful Departamentului Trezoreriei și Comerțului al Republicii Turcia, care participă la lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică dintre România și Turcia ce se desfășoară la București.Oaspetele a transmis Nicolae Ceaușescu un prietenesc din partea președintelui Republicii Turcia, Kenan Evren, iar poporului român urări de noi succese pe calea dezvoltării economico-sociale a țării.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită președintelui Kenan Evren un salut cordial și cele mai bune urări, iar poporului turc prieten urări de,progres și bunăstare.In timpul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă priete-

tovarășului cald salut

nească, au fost evocate bunele relații de prietenie și colaborare care s-au statornicit și se dezvoltă între România și Turcia in conformițate cu ho- tărîrile și orientările prilejul dialogului nivel înalt, și a fost rința de a extinde aceste relații, in folosul popoarelor român și turc, al cauzei păcii, destinderii, securității internaționale. In acest cadru, au fost evidențiate o serie de măsuri menite a valorifica posibilitățile existente în vederea intensificării conlucrării româno-turce în domeniile economic, tehnico-știin- țific, precum și al schimburilor .comerciale. S-a arătat că actuala sesiune a Comisiei mixte, prin acțiunile stabilite, va contribui la'dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare româno-turce, promovînd noi și eficiente forme de cooperare reciproc avantajoase.In cadrul întrevederii au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale

convenite cu româno-turc la exprimată do- și aorofunda
situației internaționale actuale, re- levîndu-se necesitatea de a se acționa pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru adoptarea de măsuri de dezarmare, și în primul rind de dezarmare nucleară, pentru oprirea amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune in Europa și retragerea și distrugerea celor existente, pentru soluționarea tuturor conflictelor din diferite zone ale lumii pe cale pașnică, prin tratative, pentru edificarea unui climat de pace și colaborare in Balcani, în Europa și in întreaga lume.în acest context, s-a subliniat însemnătatea transformării Balcanilor într-o zonă a păcii, colaborării, a bunei vecinătăți și înțelegerii, lipsită de arme nucleare.La primire a luat parte tovarășul loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, președintele părții române în comisie.A fost de față Nahit Ozgiir, ambasadorul Turciei la București.

înfăptuirea oăiectMor economico-sociale
Este necesar să crească și mai mult rolul organizațiilor de partid, 

al organelor de partid, la toate nivelurile. Afirmarea rolului conducător 
al partidului este determinată, în primul rînd, de felul în care fiecare 
organizație, fiecare comunist își îndeplinește sarcinile în domeniul său 
de activitate.

NICOLAE CEAUȘESCU

Ne aflăm în penultimul an al cincinalului, etapă decisivă în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XH-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Ne aflăm în anul glorioasei aniversări — patru decenii de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă. Ne aflăm in anul celui de-al XlII-lea Congres, marele forum al comuniștilor care va fixa jaloanele mersului nostru înainte. Drumul străbătut a fost un drum de muncă avîntată, de înaltă dăruire. Iar eforturile, strădaniile, munca perseverență și tenace au fost încununate de înfăptuiri grandioase ce au schimbat chipul țării. Dialectica dezvoltării noastre, devenită mai amplă, mai complexă, ne impune continuarea acestor strădanii. Dar nu oricum, ci la parametri superiori, potrivit unor noi cerințe. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, sublinia : „Am acumulat puternice mijloace tehnico- materiale, avem un puternic potential științific, s-a ridicat nivelul de calificare a oamenilor muncii, dispunem, deci, de tot ceea ce este necesar. Acum trebuie să transformăm cantitatea intr-o calitate superioară". Două idei de interes major se desprind din acest imperativ : necesitatea realizării unei cotituri radicale în valorificarea calitativă a acu-

mulărilor agricultură, profesională și rii in timp a acum.în industriesă se pună mai bine în valoare resursele naturale ale țării pentru realizarea independenței energetice în- tr-o perioadă cit mai scurtă și dezvoltarea bazei de materii prime ; să crească mai puternic productivitatea muncii pe calea mecanizării, automatizării, a ridicării gradului de calificare a muncitorilor, a mai bunei organizări a muncii și a producției, asigurindu-se utilizarea deplină a capacităților . de producție și realizarea producției fizice in sortimentala prevăzută prin plan ; să se pună un accent deosebit pe ridica- ■rea calității producției, pe îmbunătățirea nivelului tehnic și prelucrării superioare a materiilor prime ; să fie aplicate neabătut măsurile pentru reducerea consumurilor de materii prime, energie și combustibil și realizarea- de economii ; să ss asigure în bună parte, în unele sectoare pînă la 50 la sută și chiar mai mult, necesarul de materii prime prin recuperarea și refolosirea materialelor ; să fie realizat în întregime programul de investiții ; să se acționeze cu toată hotărîrea pentru ca

cantitative în industrie, cercetare și pregătire precizarea desfășură- acestei transformări :acum este necesar :
prevederile la export să fie nu numai îndeplinite, ci și depășite.Pentru a realiza producții record, în agricultură, acum, în acest an, este necesar : să fie asigurată folosirea completă, protejarea și ameliorarea fondului funciar — obligație primordială a deținătorilor de terenuri cu orice titlu, a tuturor cetățenilor patriei ; să fie executate la timp, in termenele optime stabilite, însămînțările de primăvară ; să fie aplicate cu cea mai mare răspundere normele agrotehnice, asigurindu-se îndeosebi densitățile corespunzătoare ; să fie urmărită continuu evoluția culturilor, să se'efectueze la timp toate lucrările de întreținere care sint necesare ; în zootehnie să fie rteîntîrziat traduse în viață prevederile programului de creștere a efectivului de animale, cu accent deosebit pe bovine și ovine ; să se treacă cu hotărîre la permanentiza- ' rea formațiilor, paralel cu generalizarea și aplicarea cu fermitate a acordului global ; să fie aplicate neîn- tirziat. măsurile, prevăzute în Programul uhic de creștere a producției agricole în gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor producție și gospodăriile rilor agricoli.în directă legătură cu rințe trebuie reliefată tea sporirii aportului

agricole de producăto-aceste ce- necesita- specialiș-
CONTROLUL CALITĂȚII

PRODUSELOR

tilor din domeniul cercetării științifice și învățămintului la accelerarea progresului tehnic, a intensificării muncii politico-educative de formare a omului nou, participant conștient la făurirea propriului destin. Sint obiective subliniate cu deosebită pregnanță și la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 24 februarie a.c.Toate acestea reprezintă sarcini de deosebită însemnătate pentru îndeplinirea cărora organele și orga- . nizațiile de partid sînt chemate să-și folosească întreaga capacitate de mobilizare a maselor de oameni ai muncii. Din această perspectivă, alegerea mijloacelor pentru a transpune obiectivele stabilite pe terenul faptelor devine un atribut, major ai activității politico-organizatorice. „Este vorba — așa cum arăta secretarul general ăl partidului la Consfătuirea de la Mangalia din anul trecut — de a se acționa in direcția îmbunătățirii generale a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid". iy...Muncii organizatorice revenindu-i un rol decisiv în înfăptuirea hotărîrilor de partid, a programelor de dezvoltare economico-socială, a legilor țării, este firesc ca înainte de toate să se acorde cea mai mare atenție cunoașterii și înțelegerii a- cestora de către toți oamenii muncii pentru a acționa în litera și spiritul lor, în deplină cunoștință de cauză, în această ordine de idei, activitatea de organizare a aplicării ferme, cu consecvență a hotăririlor de partid, a programelor și legilor, a propriilor hotăriri reprezintă pentru organele și organizațiile de partid una dintre trăsăturile fundamentale ale stilului lor de muncă. Pentru că hotărîrile,
organizat cu maxima exigență în toate

întreprinderile, la fiecare fază 
a procesului de producție!

ÎN ANCHETA „SCÎNTEII», MĂSURILE PENTRU DOTAREA 
ÎNTREPRINDERILOR CU STANDURI DE PROBĂ

Ridicarea continuă a calității produselor, a nivelului lor tehnic se situează permanent în atenția conducerii partidului. In repetate rînduri. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, a relevat importanța deosebită a creșterii calității produselor românești pentru progresul economic al țării. Pornind de la realizările obținute, cit și de la neajunsurile manifestate în acest domeniu, recent, Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a adoptat Hotărirea cu privire la inten
sificarea acțiunilor și măsurilor tehnico-organizatorice ți politice in ve
derea înfăptuirii Programului de ridicare a nivelului tehnic ți calitativ al 
produselor. Una din prevederile acestei hotăriri subliniază că :

Ministerele și centralele industriale sint obligate să 
ia măsuri pentru completarea într-un termen cit mai 
scurt, incă în cursul acestui an, a dotării întreprinderilor 
cu standurile de probă necesare pentru verificarea com
pletă a parametrilor calitativi ai produselor și semifabri
catelor, Nici un produs, nici un subansamblu nu poate 
trece intr-o fază superioară a producției, și cu atit mai 
mult nu poate ieși pe poarta fabricii dacă n-a fost 
trecut prin standul de probe și dacă nu a fost supus 
unui riguros control de calitate.Care este situația dotării cu standuri de probe, cum sint folosite acestea, ce se întreprinde pentru ca toate produsele să fie supuse unui riguros control de calitate pe standurile de probe ? lată constatările corespondenților „Scînteii" prezenți în trei întreprinderi din ramura construcțiilor de mașini.

LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROMUREȘ

DIN TÎRGU MUREȘ:

Primul moment al unui control riguros
- recepționarea materiilor primeNomenclatorul de fabricație al întreprinderii „Electromureș" din Tg. Mureș numără în prezent circa 6 000 tipodimensiuni de Droduse. Conductorii electrici, cablurile, aparatele electrice de uz casnic, mijloacele tehnicii de calcul și, mai nou, nrodus'de electronice sint numai cîteva din grupele mari de produse realizate de această întreprindere. Cum sint. verificate toate acestea, astfel încît pe porțile fabricii să nu iasă decît produse ireproșabile din punct de vedere calitativ 1

— Din propria noastră experiență — ne spune ing. Kopacz Iosif, șef de compartiment C.T.C. — ne-am convins că oricit de bine am fi dotați tehnic și oricît de ridicată ar fi calificarea lucrătorilor noștri, realizarea unor produse cu performanțe tehnice superioare este de neconceput fără asigurarea unor dispozitive și verificatoare necesare pentru controlarea riguroasă, pe flecare fază și, îndeosebi, în final, a intregii producții. Azi dispunem de aproape 100 tipuri

înainte, întrucît numai se poate grăbi zvîntarea începerea lucrărilor indecît în alți ani, acum

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ 

r - DESFĂȘURATA EXEMPLAR ICulturile din prima epocă-însămînțate imediat pe terenurile zvîntate!
PRIORITĂȚILE ACESTOR ZILE

® Ample acțiuni, cu participarea largă 
locuitorilor de la sate, pentru înlăturarea 
apei în exces de pe semănături și te
renurile care urmează să fie însămînțate

® Identificarea operativă a tuturor parce
lelor unde poate să înceapă semănatul

® Pretutindeni, înaltă răspundere privind 
executarea lucrărilor în timp optim și la 
un înalt nivel calitativNe aflăm la jumătatea lunii martie și iată că în majoritatea zonelor din țară vremea se menține nefavorabilă executări) lucrurilor în cîmp. Precipitații sub formă de ploaie, lâ- . .goviță și rținșoșjre s-au înregistrat șț lor din prima epocă. Este o stare deieri'în Oltenia,'Mtmtehlâ'și "Dobrd- lucruri care'impune — că un impi-gea. în"" același timp, în zonele din rtord-vestul țârii, mai puțin afectate de precipitații, au continuat pregătirea terenului și însămînțarea culturilor din prima urgență. Din datele furnizate• de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că pînă în ziua de 13 martie in județele Arad, Timiș, Bihor și Caraș-Severin au fost semănate cu diferite culturi între 5 000 și 1 100 hectare. Această lucrare a început și în județele Satu Mare și Hunedoara.Toate aceste rezultate nu pot fi considerate decît ca un început — și încă foarte timid — în înfăptuirea obiectivelor campaniei agricole din această primăvară. Privind situația(Continuare in pag. a IV-a)

de standuri de probă, iar în 1984 vom realiza alte 55.împreună cu specialiștii, urmărim în cîteva dintre secțiile mari ale întreprinderii cum este folosită această bună bază materială pentru controlul calității. Prima constatare : controlul calității începe chiar din faza recepției materialelor aduse de la diverși furnizori. „Pentru a înfăptui acest lucru — ne spune muncitorul Sz cs Tomas, autorul unor valoroase invenții — în colaborare cu întreprinderea -Independența» Sibiu, am conceput și realizat un stand electronic pentru verificarea, la recepție, a arcurilor elicoidale mici, operație absolut necesară pentru realizarea unor produse finite de înaltă calitate". Notăm, de asemenea, că in întreprindere funcționează standuri pentru verificarea becurilor și a motoarelor electrice, iar în colaborare cu Institutul Național' de Metrologie s-au pus la punct standuri pentru verificarea indicelui de ambu- tisare a tablelor din oțel.La secția conductori, al cărui pro- . dus de bază — conductorii electrici izolați cu PVC — se exportă în numeroase țări ale lumii, tocmai se verificau înaintea livrării unele tipodimensiuni de conductori. „Aici, după cum vedeți — ne spune Chibedi Anton, inginer C.T.C. — dispunem de standuri de probă în flux continuu pentru verificarea rigidității dielec- trice, precum și a testării uniformității izolației. Nu aș putea spune că, inițial, utilizarea lui nu a ridicat unele probleme, întrucît ele trebuiau să funcționeze cu aer comprimat uscat. Prin conlucrarea cu muncitorii și specialiștii din secția mecano- energetică, am soluționat această problemă, astfel încît acum fiecare linie de extrudare este echipată cu asemenea standuri. Un alt exemnlu : pentru verificarea, punct cu punct, a fiecărei părți componente, secția a fost dotată cu standuri separate pentru verificarea rigidității dielectrice în mediul umed, pentru testarea rezistenței izolației, precum si a fiabilității conductorilor la îndoiri alternante".
Dan CONSTANTIN

(Continuare in pag. a III-a)

în ansamblu și ținînd seama de timpul înaintat în care ne aflăm, se impune cu acuitate concluzia că s-a înregistrat deja o anumită intîrziere in c-> privește însămînțarea cultur'-
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Aspect de muncă din moderna turnătorie de- oțel a Combinatului de utilaj greu din lași

rativ major pentru toți lucrătorii din agricultură — să fie început semănatul fără nici o intîrziere, din prima zi prielnică de muncă în cimp. Desigur, in îndeplinirea acestui deziderat de maximă importanță, pentru a se pune baze trainice obținerii în acest an de producții agricole record, trebuie să se pornească de la situația de fapt existentă în fiecare județ, în fiecare unitate agricolă sau fermă, mergindu-se pînă la analiza fiecărei parcele, în temeiul căreia să fie adoptate măsurile corespunzătoare.Care sînt direcțiile prioritare de acțiune în aceste zile, pentru a se crea condiții favorabile începerii cu intensitate a lucrărilor din cimp ? în unele zone ploile abundente au produs excese de umiditate si băltirea apei pe terenurile mai joase, în crovuri și în luncile rîurilor. Pentru înlăturarea efectelor negative a acestor fenomene, întilnit'e frecvent în Oltenia și, local, în Muntenia și Moldova, consiliile populare și conducerile unităților agricole trebuie să inițieze ample acțiuni, Ia care să participe toți locuitorii satelor, pentru săparea de șanțuri și rigole, care să permită scurgerea apei de pe semănăturile din toamnă și de pe terenurile ce urmează să fie însămânțate. Aceasta trebuie să constituie o direcție de acțiune prioritară in toate unitățile agricole unde au fost semnalate fznomenele la care ne-am referit mai în acest fel terenului și cîmp.Mai mult este deosebit de important, pentru a se asigura succesul camoaniei a- gricole de primăvară, ca toate cadrele de conducere și toți specialiștii din unitățile agricole să-și mute centrii activității lor ne c’mn, acolo
(Continuare in pag. a IlI-a)

La întreprinderea de sere „30 Decembrie" din județul Giurgiu sa produc milioane de răsa duri pentru producțiile record de legume ale acestui an.Foto : E. Dichiscanii
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Reținem următoarea idee a maistrului Ștefan . Turcu de la turnătoria de fontă a Combinatului de utilaj greu din lași :— Așa cum orice spectacol are nevoie de o regie bună, nici performanța nu se poate lipsi de ea. „Regie" la cataramă s-a făcut, de exemplu, și la turnarea lingotierei de 120 tone, destinată întreprinderii de mașini grele București. (O precizare : prin proiectare, capacitatea de turnări a secției este de maximum 80 tone. Lingotiera în cauză
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Vîrf urile" unei
a tehnicii de vîrf

MARELE SALT ÎN TIMP AL MESERIEI

DE METALURGIST, PUTERNIC AFIRMATA

ÎN ANII INDUSTRIALIZĂRII SOCIALISTE

depășea, deci, acest prag, cu 40 tone). „Regia", in cazul amintit, a însemnat săptămini de pregătiri, luarea în calcul a oricărui amănunt.După aceste săptămini, în care a fost conectată, pe o unică direcție, întreaga inteligență tehnică a secției — în care se cuprinde și experiența comunistului Turcu — a urmat săptămî- na de repetiții la „Textul' ‘ 'turnare trebuia perfect, acțiunile coordonate fără ezitare, fără gre-
rece.tehnologiei de memorat

șeală. Cum și în cît timp li se cerea macaragiilor Viorica Curmei, Petru Șchiopu ori Constantin Aduloaie să manevreze podurile rulante cu oalele de 70 tone metal lichid în cir- lig ? Erau la fel de bine pregătite dublurile macaragiilor ? (Da, s-au prevăzut și dubluri, pentru a contracara, și astfel, orice factor de risc ce se putea ivi)'. Cît de rapid puteau interveni „zburătorii" din echipa specială a maistrului Gheorghe Slabu, oameni de intervenție, obiș-

nuiți cu munca „în centură", la înălțime ? — iată ce trebuiau să limpezească repetatele simulări ale unei elaborări și turnări ade
vărate. Și așa mai departe...— Chiar o săptămînă au durat aceste repetiții la rece ?— O săptămînă încheiată.— Și în cît timp s-a făcut turnarea celor 120 de tone?— în mai puțin de zece minute....O săptămînă de antrenamente ca la carte pentru mai puțin de zece minute

de turnare. Așa cum sportivul conștiincios pregătește in ani și ani recordul doborît intr-o clipă !... Ca o flamă de arc voltaic, ce dezvăluie intr-o fracțiune de secundă contururile turor lucrurilor din comparația de mai sus și ea darul să prindăsnopul unei lumini puternice condiția de azi a meseriei care imblinzește me-
Ilie TĂNĂSACHE 
Manole CORCACI

tu- jur, are în
(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — joi 15 martie 1984SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCIIADRESATE CONDUCERII PAHTIDII.llanalizate și soluționate in concordanță cu legile țârii, cu principiileeticii și echității socialiste,
Spiritul de ordine reinstaurat

la asociația intercooperatistăîn anii din urmă, asociația economică intercooperatistă Daneți — Dolj nu a obținut rezultatele pozitive la care îndreptățeau condițiile materiale, ci, dimpotrivă, a înregistrat pagube, in special deoarece conducerea asociației nu s-a îngrijit corespunzător de dezvoltarea avutului obștesc, nu a urmărit respectarea legalității, a permis manifestări de risipă, tolerind chiar abuzurile unor indivizi puși pe căpătuială in detrimentul lor generale. Cum era secretarul organizației din cadrul asociației, Măndoiu, nu s-a impăcat cu această situație și a pus in discuția adunării generale neregulile comise. Dar cadrele din conducerea asociației, inclusiv reprezentanții consiliului agroindustrial Bratovoiești, nu au dat faptelor importanța cuvenită. în aceste condiții, Gh. Măndoiu s-a hotărît să se adreseze conducerii partidului, scriind tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a hotărît ca scrisoarea să fie repartizată pentru soluționare secretarilor de resort al C.C. al P.C.R. A fost format un colectiv de activiști ai secțiilor organizatorice și problemelor muncii de partid in agricultură, care au verificat faptele sesizate, constatind că ele sînt adevărate.în anii 1982—1983, unele parcele cu vie tinără sau în pregătire pentru plantare au fost repartizate către diverși cetățeni pentru a fi cultivate intercalat cu pepeni, cu condiția executării lucrărilor de întreținere a viei contra cost și predării la asociație a cantității de 5 000 kg pepeni la hectar. Conducerea asociației și șefii de fermă n-au urmărit respectarea obligațiilor din contractele încheiate, așa incit in 1983,

interese- și firesc, de bază Gheorghe

în loc de 502 tone ce trebuiau preluate, asociației i-au revenit doar 88 tone pepeni. Și ca n i cumva cetățenii să rămină cu pepenii nevalorificați pe piața neorganizată, contabilul-șef le-a aprobat, contrar indicațiilor de economisire a carburanților, să folosească autocamioanele unității pentru a efectua transporturi in afara județului. Toate în folosul personal al respectivilor indivizi și contra intereselor obștești.La A.E I. Daneți s-au comis și alte, ilegalități. S-au cumpărat mobilier, frigidere, aparate de radio, covoare, perdele ș.a. în schimbul pepenilor vinduți, fără ca decontarea să se facă prin bancă, nesoco- tindu-se prevederile legale. în unitate s-au comis și alte nereguli, de pildă, nu a fost respectată documentația privind construirea unor șoproane și sedii de fermă, amena- jîndu-se în plus, fără aprobare, 10 încăperi cu destinație „birouri", „camere oficiale" etc.Analiza scrisorii a adus însă scadența faptelor comise : contabilul-șef Antonie Ștefan a fost destituit din funcție, directorul Ion Popescu suspendat și sancționat cu vot de blam cu avertisment — urmînd ca organele de stat să adin- cească cercetările pentru stabilirea tuturor pagubelor, precum și a răspunderilor materiale. Organele a- gricole județene vor urmări modul in care se acționează pentru recuperarea pagubelor.Pentru slaba îndrumare a activității de partid și de producție din asociația economică și pentru nea- plicarea măsurilor necesare de eliminare a neajunsurilor au fost sancționați, pe linie de partid, organizatorul de partid al consiliului agroindustrial Bratovoiești și secretarul comitetului comunal de'partid.

meroasele cazuri de abateri de la disciplina în producție au avut efecte negative asupra productivității muncii și calității unor lucrări. Anul trecut unitatea nu și-a realizat in totalitate obiectivele de investiții planificate, iar la unele blocuri de locuințe, predate beneficiarilor, au mai rămas de executat lucrări de finisaje și diferite completări sau remedieri. Unitatea a construit, pentru personalul propriu, un bloc cu 20 a- partamente, a căror repartizare nu s-a făcut potrivit ordinii tați stabilite.Pentru îmbunătățirea au fost adoptate măsuri zătoare. în timpul controlului au fost întreprinse acțiuni pentru punerea in ordine a materialelor de pe șantiere și din depozite ; au fost
de priori-activității corespun-

efectuată verificări de fond în privința legalității plăților, a consumurilor, urmînd să se stabilească răspunderile in toate cazurile de încălcare a reglementărilor legale, precum și acțiuni de recuperare a pagubelor. S-au dispus și alte măsuri pentru înlăturarea ilegalităților, iar directorul unității a fost sancționat pe linie administrativă, indicindu-se să fie pus și în discuția organizației de partid ; pentru deficiențele constatate au mai fost sancționați dirertorul-adjunct, inginerul-șef, contabilul-șef.Comitetul municipal de partid Buzău, împreună cu comitetul executiv al consiliului popular județean vor urmări, în continuare, cu mai multă atenție activitatea unității și vor controla îndeplinirea sarcinilor de plan ce îi revin.
Toleranța față de abateri nu duce

la eradicarea lor

Măsuri ferme pentru întărirea

în Ianuarie 1982 inginerul Coraman Dumitru a fost destituit din funcția de inginer-șef al C.A.P. Camena, județul Tulcea, și trecut ca șef de fermă la altă cooperativă. Măsura a fost luată ca urmare a comportării nesatisfăcătoare, a unui stil de muncă necorespunzător. deficiențelor constatate în activitatea sa în ce privește valorificarea pămîntului și aplicarea tehnologiilor — toate aceste neajunsuri ducind la realizarea de producții sub posibilități in sectoarele vegetal și zootehnic. Dar după exact un an, în ianuarie 1983, D. Coraman a fost readus ca inginer-șef la cooperativa Camena, potrivit deciziei actualului președinte al cooperativei, Economu Stere. Să se fi schimbat atit de profund respectivul această perioadă, să țămintele necesare promovat din nou atit de importantă ?rile efectuate de un colectiv de activiști de partid, sub îndrumarea secretarului de resort al C.C. al P.C.R., ca urmare a unei scrisori adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu a rezultat că nici vorbă n-a fost de așa ceva.în anul trecut cooperativa agricolă - - .....nici o cultură producțiile planificate, ele fiind cu mult sub cele realizate de marea majoritate a unităților agricole din județ. După cum s-a constatat, unele suprafețe cultivate cu porumb boabe și sfeclă de zahăr nu au fost întreținute corespunzător, densitățile la hectar au fost sub prevederile legale,, iar la recoltare s-au produs numeroase cazuri de risipă. Ca urmare, cooperativa, în loc să obțină peste 4 milioane Iei beneficii planificate, a înregistrat pierderi de aproape un milion lei.

inginer în fi tras invă- pentru a fi într-o muncă Din cercetă-
disciplinei în întreprindereDouă scrisori sosite de la Buzău pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu relatau, in esență, că la întreprinderea județeană de construcții și montaje din localitate ordinea și disciplina in muncă lasă . . ________de dorit, mașinile , și utilajele nu cețcetare se precizează că, pe an- sînt corespunzător folosite, se risi- ■ ■ • * ............. . .. .pese materiale,- se produc pagube în avutul obștesc. Tot ■ Ia această unitate s-a construit un bloc ale cărui apartamente au fost partizate unor nersoane aveau acest drept.La indicația tovarășului Ceaușescu, scrisoarea a fost dată spre rezolvare viceprim-ministrului

de resort al guvernului, Ia cercetare participind activiști ai Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare și ai organelor județene de partid și de stat.încă la începutul raportului de
insă rece nuNicolae

samblu, întreprinderea a obtinut unele rezultate pozitive privind sporirea1 producției nete, reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție, creșterea beneficiilor.Cu toate acestea, au existat o serie de deficiențe și neajunsuri, reflectate in slaba gospodărire a materialelor, indici scăzuți de folosire a utilajelor ; acestea, ca și nu-

din Camena n-a obținut la
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Din noua arhitectură a municipiului Zalău

iS-W

Buni gospodari sînt pretutindeni,
dar nu întotdeauna învață și alții de la ei

© Intre 1 ianuarie și 10 martie, 
județului Vrancea a economisit 
energie electrică, în condițiile în 
în municipiul Focșani, au intrat 
noi capacități industriale, cu 
energetic de aproximativ 70 MWh pe zi.

® In consumul casnic, cotele alocate au

industria 
1767 MW,i 
care, numai 
în funcțiune 
un consum

fost depășite, în perioada 1 ianuarie — 10 
martie, cu 1 776 MWh energie electrică,

@ in aceeași perioadă, municipiul Focșani 
a obținut, prin măsurile luate, o economie de 
17 MWh energie electrică în sectorul casnic, 
ceea ce impune eforturi perseverente în direc
ția unui consum mai 
tuturor celorlalte

ra ional, mai judicios 
localități din județ.Nici în de privește comportamentul lui D. C. n-au intervenit schimbări notabile in bine. După cum au afirmat membri ai consiliului de conducere al cooperativei, secretarul organizației de bază și al comitetului comunal de partid, numeroși cooperatori cu care s-a discutat, inginerul-șef nu ține seama de părerile oamenilor muncii, jignește cadre de conducere, are atitudini de răzbunare față de unii membri ai cooperativei. în schimb, tatăl și mama sa, deși nu au efectuat nici măcar o singură normă de muncă în cooperativă, au beneficiat anul trecut de ajutor, primind o anumită cantitate de griu — pe lingă faptul că au deținut ilegal mai bine de 1 000 mp teren arabil. în cooperativă au fost constatate și alte ilegalități, intre care și pontarea fără muncă a unor cooperatori, nejustificarea unei cantități de peste 400 kg benzină etc.Bineînțeles, s-a hotărît ceea ce era și firesc : destituirea din funcția de inginer-șef a lui Coraman Dumitru și trecerea sa într-o funcție ■ de execuție potrivit pregătirii profesionale pe care o are. Organele de stat vor continua cercetările privind ilegalitățile comise, pentru tragerea la răspundere conform legii a celor vinovati și pentru recuperarea prejudiciilor.Raportul cu concluziile reieșite a fost dezbătut in biroul Comitetului județean Tulcea al P C.R., activiști cu munci de răspundere primind sarcina să urmărească ducerea Ia îndeplinire a tuturor măsurilor stabilite pentru dezvoltarea cooperativei agricole din Camena la nivelul condițiilor de care dispune.

Neculal ROȘCA

plexe, li se adaugă acțiunile neîntrerupte pe teren ale lucrătorilor de la I.R.E. De la începutul anului, de exemplu, aceștia au efectuat în județ peste 1 400 de controale, din care peste 400 în Focșani. Așa au putut fi depistați un șir — din păcate, destul de mare — de abonați a- buzivi sau incorecți, care au fost deconectați de la rețea pe timp de 90 de zile, unii avînd de suportat și alte rigori ale legii ; așa au putut fi

re-a-ne

tot avem de-a face cu depășiri, a- ceasta nu ne poate consola.— In calitatea dumneavoastră de conducător al I.R.E. — întreprindere județeană — ce măsuri considerați că trebuie luate pentru îndreptarea neintîrziată a acestei stări de lucruri ?— S-a acționat de mai multă vreme în direcția intensificării controalelor. Dovadă sînt reducerile din februarie. Dar, repet, este nevoie de e- forturi mai substanțiale, de acțiuni mai perseverente in rindul populației din toate localitățile județului, fiind de așteptat o implicare mai directă, mai fermă din partea tuturor consiliilor populare, îndeosebi a celor din comune, unde sa înregistrează depășirile (Aici deschidem o noaptea de 24 spre comuna Timboiești, venției rapide a pompierilor și a locuitorilor comunei, a ars în întregime gospodăria locuitorului Ion Condurache. După cum ne spunea tovarășa primar Iordania Birhală, incendiul a fost provocat de un scurtcircuit. Și cum altfel s-ar fi putut produce acesta in timp ce locatarii dormeau, decit prin folosirea abuzivă și incorectă a unui aparat electric ?). '— Ați făcut un calcul cit reprezintă pentru economia locală depășirile amintite ?— Cifrele ne stau mereu in față : depășirea de 876 MWh, înregistrată de. la începutul anulu-L-in sectorul casnic, ar fi putut acoperi consumul pe trei zile al Combinatului de celu- loză’’și hirtie Adjud sau 70 la sută din necesarul zilnic al întregii industrii a județului,— Ce alte măsu’’ ționate considere luate în continua

CUM ACȚIONEAZĂ CONSILIILE 
POPULARE Șl CETĂȚENII DIN 

MUNICIPIUL FOCȘANI 
Șl JUDEȚUL VRANCEA 

PENTRU REDUCEREA

cele mai mari, paranteză. In 25 februarie, in in ciuda inter-

Pentru oricine vizitează Focșa- niul in aceste zile apare limpede că gospodarii orașului și cetățenii au înțeles comandamentul major de a acționa pe toate căile pentru reducerea substanțială a consumului de energie electrică. Pe străzi, becurile au fost redistribuite, asigurindu-se cu precădere iluminarea intersecțiilor, a stațiilor de transport în comun și căilor de acces spre platformele industriale ; totodată, au fost montate becuri de putere mai mică. Un bun exemplu il dau și magazinele : s-a redus iluminatul in interior. se extinde iluminatul fluorescent și s-au montat lămpi de veghe de mică putere. Mai mult chiar : in zilele de repaus ale unităților comerciale s-au stabilit oameni care, prin rotație, sting aceste beculețe in primele ore ale dimineții și le aprind la căderea întunericului.S-a acționat și in locuințe cu ceeași perseverență ?— Noi considerăm că da —răspunde tovarășa Iuliana Bacinschi, vicepreședinte al Consiliului popular municipal Focșani. Din noiembrie anul trecut și in continuare nu a slăbit munca de explicare și convingere desfășurată în rindul cetățenilor cu privire Ia necesitatea economisirii stricte a energiei electrice, în holurile tuturor blocurilor se găsesc afișele editate de noi cu privire Ia obligativitatea măsurilor de reducere ; organizațiile de partid din cartiere, deputății, membrii O.D.U.S., locatari nu . numai n?*p&' l'ăetățăni la curent cu la măsurile pe care le țrans- pe această temă cOHîîtetul nostru executiv, dar s-au organizat ei înșiși în echipe și controlează sistematic respectarea lor strictă.Ne-am convins personal de existența acestor afișe. „Ele sînt'pentru noi o sursă permanentă de informații și acțiuni utile — ne spunea un locatar din strada 23 August. Ca, dealtfel, și exemplele de consumatori abuzivi, inserate cu regularitate în ziarul local «Milcovul»".Discutăm și cu primarul tnunici- piului, tovarășul Grigore Dima :— Hotăritoare — pe lingă; măsurile amintite, intre care și restricțiile programate pe zone și anunțate din timp — mi se pare a fi exigența cu care se exercită controlul — este de părere primul gospodar al orașului. Toți membrii comitetului executiv al consiliului nostru popular, alte cadre de conducere au primit in răspundere directă cite o zonă din oraș. Și, cum avem zilnic situația exactă a consumului, dacă undeva se depășește, știm imediat pe cine să tragem la răspundere.Am adăuga la spusele primarului că aceste cadre efectuează controlul pe teren în echipe la care iau parte și alți reprezentanți ai autorităților locale, competenți nu doar să constate un eventual neajuns, ci să și ia pe loc măsurile de îndreptare necesare. Controalelor, în e- chipe mai mult sau mai puțin com-

CONSUMULUI DE ENERGIE

mare cate-
de la răscruce", si- agrement a orașu- condiții pentru un

cele pro-
Unități turisticeUnitățile turistice din județul Arad, amplasate în locuri pitorești, dispun de condiții dintre cele mai bune de cazare și masă in orice sezon. Astfel, hotelul „Crișul" din localitatea Chișineu Criș are un restaurant spațios cu terasă, un cafe-bar și o braserie, precum și camere confortabile de cazare. Hotălul „Sebiș" din localitatea cu același nume dispune de locuri de cazare de categoria I A, un restaurant cu terasă, cafe-bar, bar de zi, braserie. La o distanță de 86 km de Arad, hanul „Săvîrșin" asigură vizitatorilor 60 locuri de cazare, iar la Ineu (42 km de Arad), hotelul „Moara cu noroc" are 46 locuri de cazare, restaurant cu terasă, bar de

din județul Aradzi și o cofetărie priu.Hanul „Sălașul tuat in zona de lui Arad, oferă popas agreabil, dispunind de 64 locuri de cazare în camere cu confort de categoria IA și in căsuțe. Tot in județul Arad se poate face un popas la hanul „Vinga" situat in mijlocul unui crin», pe drumul național Arad — Timișoara, sau la hotelul „Lipova" din orașul cu același nume, la un kilometru distanță de stațiunea balneoclimaterică Lipova, precum și la hotelul „Nădlac", la 45 kilometri de Arad.în fotografie : hotelul „Moara cu noroc" — Ineu, județul Arad.

cu laborator pro-

1

depistate și unele unități comerciale sau de servire — de pildă, centrele meșteșugărești din bd. Republicii șl bd. Unirii din Focșani — unde se foloseau reșouri și becuri de putere, în pofida interdicțiilor gorice în acest sens.— S-ar spune, după toate aflate- pînă acum, că nu sint . bleme in municipiul Focșani, că s-a făcut tot ce se putea face. Chiar așa să fie ? Această întrebare i-am adresat-o ing. Ștefan Frincu, directorul I.R.E.— în fapt, municipiul Focșani a înscris în bilanțul anului 1983 economii la consumul casnic, iar pe primele două luni și 10 zile ale acestui an a înregistrat, de asemenea, economii de 17 MWh. Este însă regretabil că economiile municipiului sînt pur și simplu înghițite de depășirile județului la acest capitol: 1 776 MWh în perioada 1 ianuarie — 10 martie. Dacă e să fim drepți, in februarie depășirile au fost mai mici decit în prima lună a anului, dar devreme ce
La o recentă ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a evidențiat, intre altele, existența unor deficiențe și lipsuri serioase in folosirea unor mijloace de transport, ceea ce a făcut ca gradul de utilizare a acestora să se situeze sub nivelul planificat. Criticind această situație. Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor, centralelor industriale și întreprinderilor să ia măsuri hotărite pentru a asigura creșterea substanțială a indicilor de utilizare a acestor mijloace in toate ramurile economiei naționale.în acest context se înscrie și necesitatea optimizării transporturilor comerciale, transporturi al căror volum crește de țional cu cantitățile sporite de bunuri de consum noastră și puse la dispoziția populației prin zecile desfacere de la orașe și sate.într-o anchetă anterioară. întreprinsă însoțind

Ia an la an, propor- produse de industria de mii de unități deincognito autovehicu-

le „Transcom" („Zig-zagurile... printre hirtii ale unui autotren de 15 tone“ — „Scinteia" nr. 12 904) era urmărit modul în care se desfășoară unele transporturi de mărfuri in drumul lor spre magazine, incercindu-se identificarea cauzelor pierderii de timp. Din cele constatate a reieșit, printre altele, că autocamioanele staționează la unele rampe de încărcare 180—200 de minute, ceea ce echivalează cu peste o treime din timpul unei zile de lucru. Multe mijloace de transport închiriate comerțului nu reușesc să facă mai mult decit o singură cursă pe zi sau, in medie, una și jumătate, cind norma este de cel puțin două curse. A rezultat, de asemenea, că unele intîrzieri — și încă masive — se produc chiar „din start", de la plecare, respectiv din faza încărcării in depozit.Iată motivele pentru care consacrăm acest al doilea capitol al anchetei noastre activității depozitelor.

ajutorul concret — sint, in asemenea cazuri, inexistente !în alte situații, chiar cind la încărcat lucrează mai mulți oameni din partea depozitului, timpul se irosește pe alte căi. Bunăoară, la depozitul I.L.F. Berceni se lucrează cu cite un singur cîntar-basculă (vara — ne-au spus mai mulți șoferi, erau două), iar noțiunea de „lotizare" pare a fi cu totul necunoscută. Comenzile magazinelor — și fiecare se compune din sute de săculețe cu ceapă sau cartofi, pungi cu zarzavat, lădițe cu salată verde etc., etc. — se numără și se cintă- resc unul cite unul, în vreme ce ma-
De ce nu se extind trans

porturile directe FABRICĂ — 
MAGAZIN ? Din capul locului trebuie spus că scurtarea drumului mărfurilor pînă la magazine presupune, practic, înlăturarea pe.cit posibil a tranzitărilor prin depozite. In acest sens s-a stabilit de mai multă vreme, ca sarcină expresă, renunțarea în cit mai mare măsură la aceste verigi intermediare, precum și simplificarea formalităților și formula- risticii de însoțire a mărfurilor. în prezent, aproximativ 30 Ia sută din mărfurile nealimentare destinate a- provizionării bucureștenilor sint livrate prin tranzit direct, iar dintre mărfurile alimentare — toate produsele comercializate In stare proaspătă : carne și preparate din carne, lactate, bere, piine etc. S-ar putea extinde sfera acestor transporturi ?— Considerăm că extinderea livrărilor directe este nu numai necesară, ci și pe deplin posibilă — ne spunea ing. Sorin Nicolau. directorul „Transcom". La livrările de lapte, bere și alte produse, pe care furnizorii le execută direct unităților cu amănuntul, s-au obținut rezultate bune, sistemul fiind practicat de mult timp și cu o eficientă verificată. Acest mod de livrare s-ar putea folosi și la alte produse : diverse băuturi, orice fel de răcoritoare și chiar la ulei. Experiența confirmă că el înlesnește aprovizionarea magazinelor. asigură ciștig de timp, iar

Mijloacele de transport comercial
folosite mai bine, mai eficient!

mijloacele de transport sint utilizate mai eficient.La • rindul său. tovarășul Victor Grimalschi, contabil-șef al I.A.P.L. „Amzei", exprimînd punctul de vedere al conducerii întreprinderii, ne-a prezentat și alte argumente în favoarea extinderii acestui sistem : în condițiile livrării directe, furnizorii pot stabili trasee optime, cit mai economice, pentru aprovizionarea unui număr mare de unități, indiferent căror organizații comerciale le sînt subordonate, iar propria lor reaprovizionare cu ambalaje este mai’ simplă și mai operativă. Se evită astfel situația stranie că la unități de pe aceeași stradă, chiar din același complex comercial, aparținînd însă unor întreprinderi diferite, opreșc simultan mai multe autotrenuri ca să descarce, fiecare, cîteva lăzi din același fel de marfă !
Ce fel de „casă" e aceea 

în care ordinea o fac... mu
safirii ? ° mai bună organizare ți o ordine gospodărească mai judi»

cios pusă la punct ar face ca în multe depozite staționările inutile ale unora dintre mașini să se reducă substanțial. Iată, de pildă, zona depozitării ambalajelor de carton din depozitul întreprinderii comerțului cu ridicata pentru produse metalo- chimice (I.C.R.M.) Chitila. De descărcarea rapidă a cartoanelor depinde reincărcarea promptă, cu marfă, a autovehiculelor. Multe ambalaje sint descărcate afară, in curte. Cit privește paleții, fiecare șofer sau delegat comercial îi așază unde și cum cred de cuviință. „Loc s-ar mai putea face — era de părere unul din șoferii întilniți la fața locului — dacă s-ar reașeza puțin stivele de tot felul de materiale din preajmă". Dar nimeni nu mișcă nimic. Toți cei care vin, fiind considerați „de-ai casei", sint lăsați să se organizeze singuri. Cei cițiva funcționari se interesează mai mult de acte, de hirtii. în rest, fiecare se descurcă după puteri, pricepere și inspirație.In multe depozite se lucrează cu o productivitate scăzută, ceea ce are drept consecință directă prelungirea

staționării peste haremurile legal admise. O primă cauză ar fi, slaba folosire sau inexistența celor mai elementare mijloace de mică mecanizare. Cind mașinile trag la rampa din curtea aceluiași depozit I.C.R.M. Chitila. de exemplu, pentru a prelua marfa ce le este destinată, li se arată delegaților comerciali lotul cele revine și... totul se Încarcă cu brațele, pachet cu pachet, balot cu balot. Dacă delegatul provine însă de la magazinul „Bucur“-Obor, își a- duce un cărucior „de acasă" și termină treaba mai repede. Dacă nu, durează...Potrivit modului de reglementare a relațiilor furnizor — cărăuș — beneficiar, fiecare organizație comercială își organizează munca pe mașină cum poate. Dar cei doi oameni din echipaj — chiar dacă ar fi halte- rofile (am folosit femininul pentru că multe transporturi sînt însoțite de femei) — ar avea nevoie de ceasuri întregi pentru a încărca numai cu brațele autotrenuri de 8Răspunderea depozitului — deci și+ 7 tone.

șinile stau trase la rampă, primind totul cu țiriita. Să mai mire atunci că timpul de staționare al unui autotren la încărcat, in acest depozit, depășește in general media, ajun- gind la 200—250 de minute ? Camionul nostru, 24-B-717, a așteptat numai ca să-i vină rindul — și sosise al treilea, înainte de ora 7,30 — minute, plecind, după mai bine trei ore, cu remorca goală 1La depozitele întreprinderii merțului cu ridicata pentru produse alimentare, dintr-o suspiciune — poate întemeiată, poate nu, dar sigur cronofagă — unii delegați desfac fiecare conteincr și verifică mărfurile bucată cu bucată (operația fiind repetată din nou la magazine, de către diferiți responsabili, în drept să controleze ce li s-a adus). Nimeni nu pledează pentru o recepție fără control sau lipsită de exigență, însă cerințele corectitudinii trebuie îmbinate cu acelea de eficiență economică. (La una din adunările generale ale reprezentanților oamenilor muncii din comerțul Capitalei s-a formulat o soluție simplă și

105 deco-

sigură : aplicarea de către depozit a unui sigiliu de garanție pe fiecare eonteiner sau boxpalet cu marfă livrat. S-ar cîștiga, prin acest sistem, zeci de mii de ore irosite astăzi în așteptări și ar crește procentul de folosire a mijloacelor de transport).în finalul investigației supunem atenției forurilor de resort, drept concluzie, un șir de propuneri formulate de diferiți interlocutori abordați pe parcurs — directori de autobaze, șoferi, cadre de conducere și lucrători din întreprinderi comerciale — toate vizînd creșterea operativității transporturilor, mai deplina folosire a capacităților și îmbunătățirea activității in acest sector atit de important pentru aprovizionarea populației. Le sintetizăm mai jos :© să crească ponderea produselor livrate direct de fabrici magazinelor ; © să fie revăzut sistemul de lucru al unor depozite, in lumina cerinței de a se reduce substanțial staționările inutile ale mijloacelor de transport în aceste i fie identificate și rigile inutile ; © Ie conjugate ale comerciale și de fie analizat circuitul actual al transporturilor de teritoriul te trasee operative atenție rii și pentru merciale aacord global care să determine folosirea deplină a capacităților de transport.Sint doar cîteva din problemele pe care le ridicăm in fața factorilor competenți, din dorința de a stăvili hemoragia de timp în transporturile comerciale și a contribui astfel la creșterea indicelui de utilizare a mașinilor, la reducerea consumului de carburanți și a costurilor ce afectează aducerea mărfurilor spre magazine, iar prin aceasta, de a veni in întimninnrea beneficiarii perfecționări cială.

considerabilîntreprinse,

incinte : @ să i eliminate ve- prin eforturi- organizațiilor > transport sămărfuri pe orașului și programa- cît mai eficiente, mai ; © să fie luată în posibilitatea stabili- organizațiile co- unui indicator de

așteptărilor cetățenilor, propriu-zisf ai oricărei in activitatea comer-
Marla BABOIAN

decit cele men- necesare a fi ?— Avem în ev mță în județ, la ora actuală, 5 000 de plite electrice pentru gătit, din c re circa 1 700 la Focșani. Numai pr. î înlocuirea plitelor — lucrările au început și sperăm ca ritmul lor să se intensifice — va rezulta o economie lunară de 1 200 MWh energie electrică. Se impune să acționăm și pentru montarea de automate necesare iluminatului casei scărilor din blocuri.Trebuie acționat energic, adăugăm noi, întrucit in momentul de față la Focșani, de pildă, abia 1 la sută din blocuri dispun de automate electrice. Motivul ? Foarte simplu : nu le produce nimeni pe plan locul (oare întreprinderea de aparataj electric pentru instalații din Focșani nu are nimic de spus ?), în vreme ce construcțiile de blocuri continuă. Și încă de blocuri cu casa scărilor fără lumină de zi — cum ne spunea tovarășa vicepreședintă Bacinschi. întrucit problema automatelor de scară nu este doar o problemă a municipiului Focșani sau a județului Vran- cea, considerăm oportună analizarea ei și de către forurile centrale coordonatoare, în vederea acoperirii urgente a marilor nevoi existente în această direcție, la nivelul construcțiilor de blocuri care continuă cu intensitate în întreaga țară, fiind vorba de o producție care se cere mai bine, mai sistematic organizată.La acest capitol, am mai inscrie cîteva propuneri ale interlocutorilor noștri : a să se extindă și să se îmbunătățească producția becurilor cu vapori de mercur de 80 și 125 W pentru iluminatul public și, totodată, a celor cu vapori de sodiu, caro sint mai eficiente ; © să se asigure cantități suficiente de tuburi de neon de 20 și 40 W pentru unitățile de interes public, dar și de 14 W, insistent solicitate de populație ; © să se producă sistematic și unele dispozitive-ceas pentru aprinderea și stingerea automată a iluminatului de siguranță.Ce se poate spune în concluzie ? Cu toate că vrîncenii s-au dovedit a fi mai buni gospodari — in primul rînd în municipiul Focșani — mai este încă loc pentru o mai judicioasă folosire a energiei electrice, îndeosebi în celelalte localități din județ.
Maria CĂLIN
Dan DRAGULESCU

CLUJ : Economii 
de energie electrică în unitățile industriale din județul Cluj au fost intensificate preocupările pentru economisirea energici electrice, concomitent cu acțiunile ce se întreprind pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor de plan la producția fizică și. ceilalți indicatori. Astfel, s-a reușit ca de la începutul anului și pînă acum să se realizeze o economie de peste 20 000 MWh, a- ceasta echivalînd cu energia electrică pe care o consumă întreg municipiul Dej timp de două luni. în unități cum sînt Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii, combinatul de lianți și materiale refractare, combinatul de utilaj greu, întreprinderea chimică, „Carbochim", „Terapia", „Electroceramica". Exploatarea minieră Aghireș și altele, unde au fost aplicate noi măsuri pentru îmbunătățirea proceselor,, tehnologice și folosirea mai judicioasă a capacităților de producție, au fost înregistrate cele mai mari economii de energie electrică. (Marin Oprea).



SCÎNTEIA - joi 15 martie 1984 PAGINA 3

Sarcini economice prioritare subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescuîn agricultură
Însămînfările —efectuate imediat, pe toate 

terenurile zvîntate
Culturile

din prima epocă
(Urmare din pag. I)unde este nevoie de experiența și cunoștințele lor, de competența lor profesională, pentru a decide începerea lucrărilor și pentru a îndruma direct fiecare lucrare. în acest scop, ei au datoria să cerceteze permanent și, dacă este cazul, chiar de citeva ori pe zi, starea terenului, spre a identifica o- perativ parcele zvîntate unde se poate semăna. Pentru aceasta, trebuie să facă încercări cu tractoarele, ca să nu se piardă nici o oră favorabilă muncii in cîmp. Trebuie să fie înțeles temeinic faptul că, în condițiile acestei primăveri, pentru a se încheia semănatul fiecărei culturi Ia termenele stabilite este nevoie să se lucreze chiar pe parcele mai mici, cu pămint zvîntat, fără a se aștepta să se creeze condiții ideale pe întreaga suprafață a unității agricole. Identificarea operativă a terenurilor zvîntate impune ca specialiștii și cadrele de conducere din unități să parcurgă terenul cu piciorul, zi de zi, pentru a vedea și analiza la fața locului cum se prezintă solul.Strîns legat de cerința începerii cu promptitudine a lucrărilor in cîmp este pregătirea și situarea pe poziții de start a formațiilor de tractoare și utilaje agricole ce vor fi folosite la pregătirea terenului și semănat. In cel mai scurt timp, toate formațiile de mecanizare trebuie să fie scoase în cîmp, organizate în taberele stabilite la fiecare fermă de producție. Formațiile de mecanizare trebuie să fie prevăzute, încă de pe acum, cu ateliere mobile de reparații, cisterne cu combustibil, vagoane-dor- mitor, astfel incit, din prima zi de începere a lucrărilor, munca să se desfășoare cu maximă intensitate.Desigur, preocuparea pentru începerea grabnică a lucrărilor și executarea lor în ritm cit mai intens trebuie să fie însoțită permanent de o atenție sporită pentru . realizarea lor la un înalt nivel calitativ. Pretutindeni, specialiștii și cadrele de conducere din unitățile .agricole trebuie să.manifeste exigență fermă pentru respectarea șf aplicarea fără nici.,un rabat, a normelor agrotehnice stabilite privind calitatea pregătirii terenului, adînci- mea de semănat și realizarea densităților prevăzute la fiecare cultură. Chiar dacă condițiile de lucru sint mai dificile, nu există cir- . cumstanțe pentru nerespectarea normelor de calitate. Dimpotrivă, in aceste condiții este nevoie ca semănatul să se facă la un nivel calitativ ireproșabil.Timpul este înaintat și se poate spune că din această etapă campania agricolă de primăvară a intrat sub semnul urgenței. In mod implicit, aceasta amplifică sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid de la sate, consiliilor populare, consiliilor agroindustriale și conducerilor unităților agricole, care au datoria de a asigura pretutindeni organizarea exemplară a activității, mobilizarea tuturor forțelor pentru începerea ne- întîrziată a lucrărilor în cîmp.

arad: Sămînța a fost pusă sub brazdă 
pe aproape 5000 hectareSemănatul culturilor din prima urgență se intensifică de la o zi la alta in județul Arad : in momentul de față lucrările se desfășoară în 14 din cele 18 consilii agroindustriale. Pînă marți seara, în județ au fost insă- mințate 4 865 hectare, din care 1 785 cu plante de nutreț, 1 690 cu mazăre, 270 cu legume, 160 cu in pentru ulei etc. Totodată, alte 7 890 hectare sint pregătite pentru semănat, ceea ce creează condiții pentru intensificarea semănatului in zilele următoare.Am urmărit cum se desfășoară lucrările în unitățile din consiliul a- groindustrial Felnac. Cooperatorii din Felnac au încheiat, la sfirșitul săptăminii trecute, semănatul mază- rii de cîmp pe toate cele 100 hectare prevăzute, au pregătit întreaga suprafață destinată culturii inului pen

caraș-severin: Normele de calitate - respectate riguros!în județul Caraș-Severin se desfășoară intens lucrările agricole de primăvară. Pînă marți seara au și fost semănate culturi din prima urgență pe o suprafață de peste 1 500 hectare. „Pentru încadrarea însămin- țărilor în termenele stabilite, la indicația biroului comitetului județean de partid, comandamentul pentru agricultură a luat o seamă de mă- suri pregătitoare care, aplicate ferm în viață, dau rezultate bune — ne spune tovarășul Dănilă Pîrvu, secretar al comitetului județean de partid. Acum, specialiștii din unități controlează zilnic starea terenului și, deîn- dată ce se constată că acesta este zvintat, se trece cu toate forțele la pregătirea lui și la semănat".Măsurile la care ne-am referit mai înainte își arată rezultatele. în unitățile din consiliul agroindustrial Berliște au fost însămînțate suprafețe mari. „Ne-am propus să obținem, în acest an, producții record — ne spune tovarășul Gheorghe Miter, președintele cooperativei a- gricole Vrani. De aceea, însămință- rile și celelalte lucrări agricole de primăvară constituie pentru noi un 

Semănatul lucernei pe terenurile cooperativei agricole Izvin, județul Timiș
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tru ulei, iar miercuri dimineața au început semănatul acestei plante. Mari suprafețe sint pregătite și pentru celelalte culturi : cartofi, sfeclă de zahăr etc.Intens se lucrează la semănatul și plantarea legumelor. La Pecica, de exemplu, se aflau in grădinile asociației legumicole peste 500 de oameni. Marți seara s-a încheiat semănatul cepei din sămînță pe toate cele 50 hectare prevăzute, s-au plantat 70 hectare cu arpagic, iar cartofii timpurii preîncolțiți au fost plantați manual pe mai bine de 30 hectare. Prin utilizarea din plin a mijloacelor mecanice a fost pregătit terenul pe o mare suprafață, astfel incit ori- cind peste 600 hectare pot primi sămînța. La sfirșitul aceleiași zile, la asociația legumicolă din Horia s-au 
adevărat examen. Am fertilizat din vreme terenul și îndată ce s-a zvîntat la suprafață, am trecut la lucru. Am și insămințăt ovăzul pe 50 de hectare". La cooperativa agricolă vecină, Vărădia, președintele unității, Paul Plaucea, ne spune că pregătirile temeinice făcute din timp au făcut cu putință să se șl încheie semănatul ovăzului pe 80 de hectare. Bine se lucrează și în cooperativele agricole Surduc și Comorîște din consiliul agroindustrial Grădinari, care, în timp scurt, au insămințăt în condiții tehnice superioare 30 și, respectiv, 40 hectare cu ovăz. La unitățile din consiliul agroindustrial Bojejena, primele zile de muncă au fost, de asemenea, rodnice. La cooperativele Naidăș, Zlatița și Socol, lucrîndu-se în formații complete de mecanizatori, cu asigurarea și a asistenței tehnice în cîmp, s-au semănat suprafețe mari cu ovăz.La Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat marea răspundere care revine . specialiștilor și cadrelor de conducere din unitățile agricole pen

consemnat primele rezultate bune : au fost plantate cu arpagic 30 hectare, alte 35 hectare au fost însămînțate cu mazăre pentru păstăi, 10 hectare cu ceapă din sămînță.Așadar, în aceste zile muncă susținută desfășurată de specialiști, mecanizatori și cooperatori pentru ■ îndeplinirea sarcinilor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din decembrie 1983, în unități acțio- nindu-se cu răspundere la executarea în timp scurt și de bună calitate a lucrărilor agricole, condiție ho- tărîtoare in vederea obținerii de recolte record.
Tristan MIHUȚAcorespondentul „Scînteii" 

tru calitatea lucrărilor, încă de la jn- sămințări. Or, în timp ce imensa majoritate a specialiștilor acționează energic în acest sens, mai sint unii care nu dovedesc întreaga exigență față de calitatea lucrărilor ce se execută în aceste zile. Astfel, la cooperativa agricolă Berliște nu s-au efectuat lucrări corespunzătoare la pregătirea terenului. Mai exact,..solul nu a fost bine discuit, incit sămînța de mazăre n-a fost încorporată în întregime. Pentru curmarea unor asemenea practici dăunătoare, firește, s-au și luat măsurile de rigoare. Șeful fermei vegetale, ing. Alexandru Cump'an, și mecanizatorii au trebuit să suporte, pe cheltuială proprie, refacerea lucrărilor de semănat pe suprafața respectivă do patru hectare. Un asemenea caz, constatat acum la începerea campaniei de în- sămînțări, trebuie să constituie un avertisment pentru alți mecanizatori și specialiști. Sub nici un motiv nu trebuie admise abateri de la normele de calitate 1
Nicolae CĂTANAcorespondentul „Scînteii"

Acțiuni energice pentru evacuarea 
apelor de pe semănături și ogoare 
mehedinți: Pe nici o suprafață să nu băltească apaîn ultimele zile a plouat intens și în zona Mehedințiului. Pe unele suprafețe, care însumează circa 4 000 hectare — îndeosebi cele situate în lunca Dunării — băltește apa. Pe baza măsurilor stabilite de comandamentul județean pentru agricultură, comitetele comunale de partid și conducerile unităților agricole au inițiat ample acțiuni de masă in vederea înlăturării apei intr-un timp cit mai scurt de pe toate suprafețele.Ne-am aflat la începutul acestei săptămîni în cele patru unități agricole din comuna Devesel. Constatăm că toți locuitorii satelor, tineri și vîrstnici, au ieșit în cîmp, acolo unde în aceste zile se cere c-fort susținut. „Cadrele tehnice din unități — ne spunea Ion Sperdea, primarul comunei — au identificat terenurile cu exces de umiditate. Forțele au fost repartizate in raport cu volumul de muncă ce urmează a se realiza, prioritate acbrdîndu-se, cum este și firesc, acelor suprafețe care sint ocupate cu orz și griu, culturi la care ne-am propus să obținem în acest an producții record".Ajungem pe terenurile C.A.P. De

ialomița: Cu întreaga răspundere pentru 
recolta acestui anPrecipitațiile căzute sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare in ultimele zile in județul Ialomița, pe cit de bine venite pentru acoperirea deficitului de umiditate din sol, au provocat băltiri pe terenurile mai joase. Excesul de umiditate s-a produs pe suprafețe mai mari în unitățile agricole, de stat și cooperatiste din consiliile agroindustriale Cosîmbești, Balaciu, Sinești și Condeiești și în incinta indiguită dintre Dunăre și brațul Borcea. Suprafața cu ochiuri de apă reprezintă peste 600 de hectare din care 180 de hectare sint cultivate cu griu și orz. In această situație conducerile unităților au luat măsurile ce se impuneau pentru eliminarea grabnică a excesului de apă. Au fost create echipe care sapă șan

Se evațuează excesul de apă de pe terenurile I.A.S. Crevedia, județul Dîmbovița Foto : D. Constantinescu

vesel. Pe o solă de 70 hectare se aflau 1,30 de cooperatori. Se lucra de zor la săparea canalelor, apa fiind dirijată în mai multe direcții de scurgere. Pe sola respectivă, griul arată bine și, de aceea, cooperatorii au înțeles că trebuie să facă o treabă bună și repede, pentru ca plantele să nu sufere. Pe o altă solă din apropiere, ce se întinde pe 30 hectare, un alt grup de' cooperatori se afla în plină acțiune. „Pe această suprafață — ne preciza Dumitru Neciu, președintele unității — vom însămînța peste cîteva zile mazăre de cîmp. Pentru a executa lucrarea in timpul optim am trecut la evacuarea apei, astfel ca terenul să se zvinte mai repede. Supraveghem permanent starea solului și intervenim cu sape și lopeți acolo unde este necesar".Vecinii, membrii cooperativei agricole Scăpau, munceau cu aceiași spor. Și aici, luciul apei a cuprins peste 120 hectare. Trei zile de efort susținut și cele 64 hectare cu griu au fost scoase de sub influența băltirii. Forțele se aflau concentrate de acum pe cele 40 hectare ogoare de toamnă și 16 hectare cu lucerna.
țuri și rigole, racordindu-le la canalele de desecare, dar și la cele de irigare care au acum funcția de a evacua apa. La evacuarea excesului de umiditate se acționează atit pe suprafețele însămînțate în toamnă cu griu și orz, dar și pe cele ce urmează să fie cultivate în această primăvară cu cereale, plante tehnice, legume și furaje.în Lunca Ialomiței, unde cooperatorii din Munteni Buzău urmează să însămințeze importante suprafețe cu porumb și floarea-soarelui, s-au format mai multe bălți. Imediat, chiar dacă ningea sau era lapoviță, conducerea unității a mobilizat pe cei mai vrednici cooperatori, in special bărbați. Echipați cu pelerine și cizme de cauciuc, ei au trecut la săparea

Străbătînd o parte însemnată din zona de cîmpie a județului, am reținut două aspecte. Primul : intr-o serie de unități, cum sint cele din Burila Mare, Ba- toți, Crivina, Țigănași, Gogoșu și Bistrițu, mii de cooperatori grăbesc evacuarea apei. AI doilea : în unele unități, ca cele din .liana, Dănceu, "Balta Verde, Vinju Mare și Vinju- leț, forțele mobilizate sint insuficiente în raport cu volumul de muncă ce trebuie realizat cit mai repede posibil. Se impune deci ca atît conducerile consiliilor agroindustriale, cit și comitetele comunale de partid din aceste zone să treacă energic la mobilizare.! largă a tuturor cetățenilor, astfel ca toate terenurile să fie scoase de sub influența negativă a apelor. La rîndul lor, specialiștii direcției agricole județene au răspunderea să exercite un control permanent și să asigure, acolo unde se impune, îndrumarea tehnică necesară în această acțiune de o deosebită importanță pentru producțiile acestui an.
Virqiliu TĂTARU corespondentul „Scînteii"

de șanțuri și rigole de scurgere către canalele de desecare ce traversează lunca. Tovarășul Gheorghe Ghiță, președintele cooperativei agricole din Munteni Buzău, prezent la. efectuarea acestor lucrări, ne-a spus : „Eva- cuînd cu operativitate apa care nal- •tește pe aceste suprafețe protejăm în primul rînd solul împotriva sără- turării, dar ne creăm și posibilitatea pregătirii și însămînțării lui imediat ce timpul o va permite. Propriu-zis, acest teren se va z.vint i aproape odată cu cele mai ridicate din împrejurimi".Excese de umiditate pe mari suprafețe am întilnit și in consiliul unic agroindustrial Cosîmbești. Și aceasta datorită faptului că in zona cooperativelor agricole Sudiți și Mărcu- lești terenurile sint cu mult sub cota malurilor Ialomiței. Pentru eliminarea apei se sapă șanțuri, i ir cu ajutorul mptopompelor apa este deversată in’riul Ialomița și Jfn canalele ele desecare. 'Motopompele- funcționează zi și noapte, t'Ie ăvrWd asigurate asistența tehnică, pVCeum și echipe care le mută acolo unde este nevoie de intervenția lor.în incinta indiguită dintre Dunăre și brațul Borcea se acționează atit cu forțe manuale, dar mai ales cu ajutorul stațiilor cu pompe reversibile, canalele de irigații fiind acum folosite pentru desecare. In întreprinderile agricole de stat Făcăeni, Bordușani șl Stelnica, mecanizatorii, mecanicii, ceilalți muncitori, sub directa indrumare a specialiștilor și șefilor de fermă, acționează la evacuarea apei folosind toate mijloacele posibile. Canalele sint permanent supravegheate, echipele de intervenții acționind cu operativitate acolo unde se formează dopuri sau se string diverse resturi vegetale ce îngreunează scurgerea apei.
Mihai VIȘO1Ucorespondentul „Scînteii'"

ÎN INDUSTRIE CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR
- organizat cu maximă exigentă in toate intregrinMe, la fiecare fază

(Urmare din pag. I)Aceeași preocupare pentru fabricarea unor produse cu înalți parametri tehnico-funcționali, pentru ca nici un ansamblu să nu treacă în faza superioară de producție fără să fie verificat, piesă cu piesă, prin standul de probă, am întilnit și in secțiile cablaje auto, electrocalorice, mașini de calculat. Bunăoară, la secția cablaje auto funcționează standuri pentru verificarea cordoanelor stereofonice ale casetofoanelor auto, în condiții de înaltă fidelitate, standuri portabile pentru testarea cordoanelor cu fișe injectoare. Recent, la secția mașini de calculat — profilată pe produse electronice — au fost realizate standuri care, prin afișarea pe ecran, cu ajutorul imprimatoarelor, testează simultan caracteristicile de
LA ÎNTREPRINDEREA DE PANOURI

Șl TABLOURI ELECTRICE ALEXANDRIA:

Verificarea - nu în general, ci la fiecare 
loc de muncă și la fiecare produsIn ultimii ani, la întreprinderea de panouri și tablouri electrice din Alexandria a fost aplicat în practică un amplu program de modernizare și înnoire a producției, care s-a materializat în asimilarea în fabricație a unor elemente de automatizare electronică și electrotehnică cu caracteristici tehnico-funcționale superioare. Trebuie spus, însă, că in domeniul calității produselor s-au manifestat și o serie de neajunsuri, rezultatele in acest domeniu nefiind pe măsura dotării unității, a experienței acumulate de colectiv in cei peste zece ani de activitate. Anul trecut, de pildă, o serie de produse au fost respinse de organele de control pentru deficiențe de calitate.— Vreau să menționez de la bun început că noi sîntem o întreprindere care avem în principal sarcin de montaj, in componența panourilor și tablourilor de automatizare pe 

bază ale produselor. Tot aici sint în curs de montaj standuri semiautomate cu afișare electronică pentru verificarea integrală a produsului finit și a fiecărui subansamblu în parte.Preocuparea pentru creșterea continuă a calității produselor mai este ilustrată de un fapt semnificativ. întreprinderea din Tg. Mureș a insistat și in bună măsură a reușit ca principalii beneficiari — cei din industria de autovehicule, navală și de vagoane, ca și I.C.R.M. București — să fie dotați cu standuri de încercări pentru produsele livrate de „Electromureș". Fapt ce se dovedește deosebit de pozitiv pentru sporirea prestigiului mărcii întreprinderii atit pe piața internă, cit și la export. (Gheorghe Giurgiu).

care le executăm intrînd aparatură fabricată de alte unități din țară — ne spune inginerul-șef al întreprinderii, Marin Bănescu. în mare parte, calitatea produselor noastre depinde de parametrii aparaturii livrate de furnizori.Este limpede, deci, că nu se poate obține o calitate înaltă a producției decît in măsura in cate pe liniile de fabricație se introduc aparate, subansamblc, materii prime și materiale corespunzătoare documentațiilor tehnice. Cum se efectuează acest prim control de calițate?La punctul de recepție a aparaturii sosite in întreprindere îl găsim pe controlorul Marin Ncațu în momentul cind verifica un lot de relee de timp. „Chiar pe parcursul transportului pot apărea defecțiuni — ne spune el. De aceea, operația de control la recepție este absolut necesară pentru a avea garanția introdu

cerii pe fluxul de fabricație numai a subansamblurilor și reperelor de bună calitate, furnizate de colaboratori". Recepția propriu-zisă se face cu ajutorul standurilor de probă, realizate în marea lor majoritate prin autoutilare.Cum se înfăptuiește pe liniile de fabricație controlarea riguroasă, pe fiecare fază de producție, a modului in care se respectă documentațiile tehnice ?„Utilizarea standurilor de probă — ne spune inginerul-șef al întreprinderii — este mai dificilă în ceea ce privește producția de unicate. Practic, în secția respectivă noi realizăm panouri și tablouri electrice pentru numeroase obiective de investiții din ramuri diferite. Or, nu putem avea atîtea standuri de probă. Testarea o facem însă pe porțiuni, secvență cu secvență, simulînd condițiife de exploatare. Dar nu de fiecare dată cunoaștem cu exactitate ansamblul parametrilor la care va lucra instalația, în aceste condiții chiar și standurile de probă pe care le avem la dispoziție nu ne permit decît o verificare parțială a proiectelor. Consider că este necesar ca fiecare comandă pentru panourile de automatizare să
LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI

Șl UTILAJ GREU GIURGIU:

Standuri de probă realizate cu forțe propriiUnitate mai nouă a industriei constructoare de mașini, întreprinderea din Giurgiu își îndreaptă eforturile atît pentru cristalizarea unui profil .de fabricație care să-i asigure un portofoliu de comenzi stabil atît la intern, cit și la export, și in direcția formării unui colectiv puternic de muncitori și specialiști, la nivelul dotării moderne de care dispune. Aceste două deziderate din activitatea întreprinderii pot fi realizate numai in condițiile obținerii unei înalte calități a producției. In aceste condiții atenția care se acordă aici pentru dotarea cu standuri 

albă caiete de sarcini complete în care să fie înscriși absolut toți parametrii de funcționare. De asemenea, pe măsură ce se promovează tipizarea și la instalațiile industriale, devine posibilă și realizarea standurilor de probă necesare verlticării fiecărui panou de automatizare".Este demn de remarcat faptul că în întreprindere au fost realizate două standuri de încercare a gradului de protecție la praf și apă pentru produse de mare gabarit. Acestea sint utilizate nu numai pentru testarea produselor realizate la Alexandria. Pe ele se verifică și o serie de produse noi omologate la alte unități din țară care nu au asemenea stapduri in dotare. Și, tot aici, funcționează cu bune rezultate un alt stand de încercări care vermeă la vibrații panourile de automatizare folosite în astfel de medii. Este necesar insă ca toate aceste standuri de verificarea calității produselor să fie folosite consecvent și eficient. Subliniem aceasta deoarece un stand menit să controleze modul de funcționare a unor aparate electronice de măsură stă neutilizat de mai multe luni în laboratorul de metrologie. (Stan Ștefan).

de probă care să certifice calitatea produselor realizate apare absolut firească. „Un prim obiectiv l-a constituit realizarea unor standuri de probă finale pentru testarea produselor, ne spune ing. Andrei Stelian, șeful atelierului de autoutilare. A- cestea au fost concepute prin efortul propriu al colectivului, în atelierele întreprinderii. în prezent, dispunem de baza lehnică pentru a verifica in condițiile cerute de beneficiari toate produsele fabricate".Vizitind secțiile, întreprinderii am putut să notăm numeroase exemple care ilustrează preocuparea muncito

rilor și specialiștilor în direcția verificării cu exigență a calității producției.în secția de armături metalice, șeful secției, ing. Ion Stan, împreună cu controlorul de calitate Ruse Baltag urmăreau probele la care era supus un nou lot de armături. „Deoarece acestea vor echipa instalații care lucrează la presiune inaltă, este absolut necesară o verificare atentă. Beneficiarul a cerut o garanție de rezistență a armăturilor la 25 bari, dar pentru mai multă siguranță verificarea se face la 40 bari. Chiar dacă in aceste condiții riscăm să apară și rebuturi, sintem siguri că am livrat produse de calitate" — precizează șeful secției.Intr-o altă secție — cea profilată pe fabricația instalațiilor de foraj — -punctul central al activității îl constituia efectuarea probelor de omologare la un produs nou — un agregat de cementare și fisurare, și în acest caz principalul parametru urmărit în funcționare îl constituie presiunea. Agregatul trebuie să reziste la o presiune de 700 de bari. Produsul aflat pe standul de probă a reușit să treacă acest exigent examen. Șeful serviciului C.T.C., Mihai Dogaru, ne-a precizat că în paralel cu activitatea pentru realizarea noului produs s-au desfășurat și lucrările pentru finalizarea standului de probă necesar.Dacă în privința dotării cu standuri finale de testare a produselor problema pare rezolvată, în continuare atenția colectivului întreprinderii trebuie să se concentreze pentru realizarea unor standuri de verificare atit a materialelor și sub- ansamblelor care intră pe fluxurile de fabricație, cit și pentru dotarea cu asemenea standuri în puncte intermediare ale liniilor tehnologice. Acestea sint necesare deoarece complexitatea produselor care se realizează, ciclul lung de fabricație al acestora șî valoarea mare a produselor finite impun depistarea eventualelor abateri de. la calitate în fazele anterioare verificării finale. (Petre Cristea).

a procesului de producție!
Precizări din partea Inspectoratului de stat 

pentru controlul calitățiiSituațiile prezentate în cele trei întreprinderi — trei importante unități din ramura construcțiilor de mașini — relevă preocupările acestor colective pentru efectuarea unui control de calitate riguros al produselor realizate. în același timp a reieșit că asigurarea pe întregul flux de fabricație, de la primirea materiilor prime, materialelor și echipamentelor, pînă la finalizarea producției, dotarea cu standurile de probă necesare, utilizarea corespunzătoare a acestora ridică încă serioase probleme, comune și altor unități. Iată de ce ne-am adresat tovarășului ing. loan Roman, inspector general in cadrul Inspectoratului general de stat pentru controlul și calitatea produselor, care a făcut următoarele precizări :Acțiunile în direcția dotării întreprinderilor cu standuri de probă în vederea verificării complexe a produselor, la parametrii impuși de funcționarea lor au fost declanșate în urmă cu mai mulți ani. Trebuie să menționez că în ramura construcțiilor de mașini au fost întocmite, la nivel de centrale si întreprinderi, programe anuale. In urmă cu trei ani s-a stabilit ca nici un produs nou să nu fie omologat decît odată cu standul de probă necesar pentru verificarea parametrilor tehnici.Programul de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, elaborat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, cît și recenta Ilotărire a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. stabilesc cu claritate sarcinile ce revin ministerelor, centralelor și întreprinderilor in vederea dotării cu standurile de probă necesare verificării riguroase 
a calității produselor.Situațiile prezentate în ancheta de față relevă seriozitatea cu care au acționat consiliile oamenilor muncii, organizațiile de partid pentru realizarea cu forțe proprii a standurilor de probă, așa cum a indicat conducerea partidului, așa cum o impun exigențele producției 

moderne. Trebuie să remarc că rezultate notabile in această direcție s-au obținut in numeroase alte in treprinderi, printre care „Electro- aparataj", „Electronica", „Conect", „Steaua roșie" din București, „Elec- troprecizia" Săcele. Eforturile aces-; tor colective s-au îndreptat atît in direcția proiectării și realizării de standuri necesare testării produselor finite, cît și pentru dotarea cu standuri in puncte intermediare ale ciclului de fabricație și recepția materialelor și echipamentelor. Dealtfel, în acest an peste 60 la sută din numărul de poziții de standuri incluse în programul de dotare al întreprinderilor din cele două ministere din ramura construcțiilor de mașini sint standuri pentru verificări intermediare pe flux și recepție.Nu trebuie și nu putem să tragem concluzia că această acțiune este ; încheiată. Din diferite cauze, de cele mai multe ori subiective, conducerile unor centrale și întreprinderi amină in mod ne,justifica', finalizarea unor standuri de probă absolut necesare.Una din problemele care se ridică frecvent este cea a necunoașterii de către producător a parametrilor tehnici și calitativi impuși de beneficiar fără de care nu pot fi realizate standurile de proba. Or, acestea trebuie clarificate cu mare exactitate, incă de la încheierea contractelor atît în țară, cit și la export.Indiferent de cauze, trebuie să fie bine înțeles că în acțiunea de dotare cu standuri de probă nu se mai pot admite întirzieri, justificări. Absența standurilor de probă înseamnă a lipsi controlul calității producției de ultima și cea mai importantă verigă. Iată de ce este în primul rînd interesul colectivelor din întreprinderi și totodată interesul întregii economii ca programele privind dotarea cu standuri de probe să fie integral realizate, iar acestea să fie utilizate corespunzător in folosul creșterii nivelului calitativ al produselor românești.
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ACTIVITATEA POLITICO-EDUCATIVĂ
- concretă, strins legată de viața și preocupările satuluiîn satele comunei Buceș din județul Hunedoara locuiesc țărani cu gospodărie individuală, oameni cu- noscuți in Apuseni pentru hărnicia și spiritul lor gospodăresc. Deși pă- mintul — întins pe coastele străjuite de păduri — nu este prea darnic, prin strădaniile și perseverența oamenilor in îngrijirea și. fertilizarea pășunilor, aici cresc multe animale. De ani de zile, locuitorii acestor sate încheie contracte cu statul. Numai in anul trecut au livrat statului 135,5 tone de carne, 1 450 hl lapte, 4 000 kg lină, 60 000 ouă și alte însemnate cantități de produse agroalimentare.
ACȚIUNI MULTIPLE PENTRU 

CUNOAȘTEREA ȘI ÎNSUȘIREA DE 
CĂTRE FIECARE LOCUITOR A DO
CUMENTELOR DE PARTID ȘI DE 
STAT. Apariția Decretului Consiliului de Stat privind contractările și achi- zi iile de animale, păsări și produse animale a generat o adevărată emulație in rlndurile cetățenilor. Din prima zi a apariției decretului amintit, comitetul comunal de partid a întreprins in toate satele largi acțiuni de cunoaștere și însușire a prevederilor decretului de către fiecare locuitor al comunei. Colectivul agitatorilor și propagandiștilor, după ce a fost temeinic instruit cu sarcinile ce-i revin, a repartizat membrii săi pe sate și grupuri de sate. In cele mai vizibile și frecventate locuri din centrul comunei și din sate au fost afișate pe panouri mari prevederile recentului decret, extrase privind atit obligațiile de contractare ce revin gospodăriilor populației, cit și obligațiile unităților de contractare și achiziții, sporurile de preț si primele de care beneficiază producătorii a- gricoli. importantele avantaje pentru cetățenii care contractează animale, îndatoririle ce le au consiliile populare etc.

EXEMPLUL CELOR DIN FRUN
TEA SATULUI — FACTOR DE 
CREȘTERE A CONȘTIINȚEI POLI
TICE A TUTUROR LOCUITORI
LOR. Secretarul comitetului comunal de partid, Simion Chifor, a ținut să precizeze de la început :

Pledoarii morale cu puternic 
conținut educativO dezbatere organizată la Timișoara de secția de critică teatrală a Asociației oamenilor de artă. Teatrul Național și Comitetul județean de cultură și educație socialistă Timiș ne-a dat posibilitatea să vedem citeva spectacole, să discutăm împreună cu regizorii și actorii asupra stadiului . .. . _____________________actual al instituției, și. șă. sețe),. așezînd. intr-un clarobscur adecvat personajele ,vicioase_C9-și. degradează condiția omenească. Trata- ,____  T. r__ „„________ ___ _rea scenică a simplificat . întregi. Cele citeva âdevă- intrucitva poezia și filozo- ruri tari, benefice care se fia piesei — care include și un sens generalizator vind relațiile pure și cele impure intre semeni — dar a clarificat conflictul în- tr-o expunere limpede a

din înfăptuirile obținind dis- plan național, și se joacă pie-

ascultăm, mărturii privitoare la programul de, perj spectivă' -' forniuiate âe 31- rectoareă1 teatrului, '-lucia Nicoară.Naționalul timișorean s-a impus, in ultimii trei ani, in mișcarea noastră teatrală prin repertoriu, realizări spectaculare și manifestări de cultură teatrală, printre care rezonant e Festivalul dramaturgiei o- riginale de inspirație actuală. Programul scenic s-a dovedit in ansamblu serios, mai multe timișorene tincții pe S-au jucat . se reprezentative de Teo- I dor Mazilu, Dumitru Radu Popescu, Paul Everac și I alți autori români, s-a pus in scenă drama istorică a lui Hașdeu, se colaborează cu cițiva autori tineri merituoși. Există o preocupare vizibilă pentru spectacole adresate copiilor. Din dramaturgia univer- Ssală s- •’ ales piese con- tempor; e politice, de anvergură purtind semnături notorii, aici lansindu-se „Juriștii" de Rolf Hoch- huth, „Velasquez" de Antonio Buero Vallejo, recent propuțjtftdu-i-se publicului care a teres satirăBrecht Arturo Teatrul dispune de regizori profesioniști reputați, scenografi talentați și bine alcătuită, in afirmă, an de an, noi.Firește, nu toate nile sale literare s-au dovedit fericite, iar unele reprezentații au adus bucurii mai sărace, răminind și prea scurtă vreme pe afișe. Totuși, prin ceea ce a înfăptuit pină acum, Teatrul Național e, categoric, cel mai important așezămint cultural al Banatului. Sub raport artistic trupa s-a relevat in spectacolul „Ca 
frunza dudului...", viguroasă dramă socială a lui Du
mitru Radu Popescu, pe

primit-o cu un in- deosebit — celebra antihitleristă a lui „Ascensiunea lui Ui poate fi oprită1'.
o trupă care se talenteopțtu

ROMÂNIA-FILM

prezintă

„Secretul 
lui Bachus"O producție o Casei de filme UnuScenariul : Titus Popovicl. Decorurile : Vasile Rotaru.. Costumele : Nelly Grigoriu Merola. Sunetul : ing. Daniel Rusu. Montajul : Elena Pan- tazică. Muzica : Temistocle Popa. Imaginea : Aurel Kostrakiewicz. Regia : Geo Satzescu.Cj : Emil Hossu, Ștefan Mihăiles- cu-Brăila, Dem Radulescu, Sebastian Papaiani, Gheorghe Dinic", O’tavian Cotescu, Jean Constantin, Rolica Mureșan, Ileana Stana Ionescu, Cornel Girbea, Dumitru Rucăreanu,

— Atit nouă, membrilor comitetului comunal de partid, cit și comitetului executiv al consiliului popular, ni s-a- părut hotărî tor in desfășurarea întregii activități politico-educa-. tive in rîndul locuitorilor comunei noastre in legătură cu aplicarea decretului privind contractările și achizițiile de animale ca primele contracte cu statul să le încheiem chiar noi, cei aleși in fruntea obștii.în satul Buceș — Vulcan, secretarul organizației de .bază, Tatiana Mi- clăuș. care in anul trecut a ’ livrat 
Experiențe dintr-o comună hunedoreană în 
educarea economică a locuitorilor săi și 
întărirea răspunderii pentru promovarea 

principiilor autoaprovizionării

statului pe bază de contract însemnate cantități de lapte și carne de porcine, bovine și ovine, a încheiat și in acest an un substanțial contract cu statul pentru 2 400 litri de lapte, un vițel, oi și miei.— Ca mine au procedat toți consătenii mei. ne spune tovarășa Tatiana Miclăuș. întreg satul a Încheiat contracte cu statul pentru a crește și livra cite un porc, tineret bovin, ovine, ouă, lapte și alte produse agricole. Primii la contractări au fost agitatorii și propagandiștii. Iată, comunistul Gheorghe Marc, miner Ia I.M. Barza, care după întoarcerea de la mină se dovedește a fi un neîntrecut gospodar, in acest an a contractat cu statul doi viței, 830 litri lapte de vacă, o oaie și un miel.— Am stat de vorbă și cu concetățeni de-ai mei — ne explică Gheorghe Marc. Le-am vorbit de stimulentele pe care le primim după încheierea contractului cu statul, dar n-am ocolit nici răspunderile mari care ne revin ca producători agricoli. 

care regizorul loan Ieremia a conceput-o in dublu plan, atit realist, cit și simbolic, potențind elementul con- cret-istoric, dind aură luminoasă personajului feminin principal, a cărei biografie e împletită cu revoluția (și pe care Eugenia Crețoiu a interpretat-o cu credință și frumu-

purtători ai unor concepții parțial sau total eronate despre existență, muncă și politică. E o suită de mo- noloage cu parteneri tăcuți, ori dialoguri pe teme cotidiene. Controversa se dezechilibrează de la un moment dat, senzația a- ceasta datorindu-i-se aici și interpretului, Gheorghe Stana, cu o mască inadecvată și un joc Întunecat și rigid, ce obscurizează replici și pauperizează scene
pri- rostesc pe scenă sînt tensionate mai ales de deținătorii rolurilor episodice : 

Mihaela Murgu. Miriam 
Cuibuș, Miron Netea, Vic
tor Odiilo Cimbru. Un de-

SPECTACOLE DIN DRAMA
TURGIA ACTUALA PE SCENA 
TEATRULUI NAȚIONAL DIN 
TIMIȘOARA

în linii ferme și cu un surprinzător colorit de debutanta Estera Neacșu. Alții sînt ceva mai șterși, teșind sarcasmul autorului. Impresia generală e de spectacol actual, atrăgător.Tot pentru actualitatea discuției pe care o propune a fost aleasă și „Cartea lui Ioviță“ de Paul Everac, în care autorul pune în polemică un personaj al zilei, Inginer chimist, director de combinat, comunist, cu

termenilor antinomici și a sancționat acuzat cinismul fetid. Scenele ce se petrec in spital sînt bogat compuse, tabloul ultim, unde personajele iși imaginează o posibilă pedeapsă fiind, de asemenea, remarcabil prin finețe (scenografa 
Emilia Jivanov dovedin- du-se, încă o dată, inspirată). Deși și-a reluat o metaforă din alt spectacol, regizorul a plasat-o aici in chip oportun : cîțiva țărani pietroși și muți, printre care unul ce pocnește mi- nios din harapnic, apar la rampă figurînd o reacție morală de grup împotriva felului de a trăi al celor ce se înjosesc prin acte rușinoase.O parte din personaje au relief — de pildă. Bărbatul (Ionel), jucat de actorul robust și sigur care e Vladimir Jurăscu, și tinăra coruptă (Dida), portretizată poza de prieten al mulți- ... .------ milor sărăcite, derutate,convertită apoi fulgerător in poza despotului rezolut și necruțător, isterizin- du-se la orice afront sau neascultare. Prin jocul atit de fecund in sugestii și atit de bogat in nuanțe al actorului, căruia secția de critică ATM i-a decernat unul din premiile de inter- pretare pe 1983 — ca și prin contribuția lui Sandu Si

mfonică, Alexandru Terno- 
vici, Miron Șuvăgău, ce-i. întruchipează pe comparșii

cor greoi și decolorat 
(Doina Almășan Popa) a creat dificultăți inutile ti- nărului regizor Mihai Ma- 
nolescu, a cărui intenție, vizibilă, era să propună o dezbatere de idei despre cinste și ideal. I-a reușit doar intr-o .măsură.Montind „Ascensiunea 
lui Arturo Ui poate fi oprită". regizorul Emil R«us a ales, curajos, un actor ti- năr ca protagonist Ui, șeful bandei de gangsteri care, treptat, ajunge să terorizeze orașele și se transformă in dictator — simbol transparent pentru biografia lui Adolf Hitler — e interpretat cu o forță și eu 
o energie ieșite din comun de Ion Haiduc. Ras in cap. cu privirea furișă și un zimbet pierit personajul capătă treptat siguranță de sine, autoritarism, ferocitate și mai ales poză,

Valentin SILVESTRU

Enik'i Szilagvi-D im'trescu, Horațiu Film realizat In studiourile Centru- Mălăele, Cristian Ștefănescu, Car- lui de Producție Cinematografică men Zecheru. „București". '

mai ales in câ.privește creșterea numărului de animale. Noi, cei din comună, peste1 800 de persoane, care lucrăm mai ales în minerit — aproape, din fiecare casă un om — nu este unul care să nu fi. încheiat pină qcum contract cu statul. Fiindcă noi știm și înțelegem, de acum foarte bine necesitatea ca fiecare deținător de teren agricol să devină un producător de bunuri agricole și în special un crescător de animale, deci un participant activ la realizarea programului de autoaprovizionare.

Si așa cum. aveam să aflăm, de la agitatorii și propagandiștii Nicolas Miha. Ion Marc, Aurora Gligor, Avram Marc, in toate satele comunei Buceș există magazine sătești, unde, In anul trecut, s-au desfăcut pentru populație mărfuri industriale și bunuri de folosință îndelungată in valoare de peste 11,8 milioane lei. De fapt, numai ca urmare a grijii permanențe ce o poartă conducerea partidului și statului nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezvoltării necontenite a patriei noastre socialiste, creșterii neîntrerupte a nivelului de trai al Întregului popor, și in satele comunei Buceș 6-au ridicat cămine culturale și magazine noi. Practic, nu există casă fără aparat de radio sau televizor ; 30 la sută din gospodine posedă mașini de cusut. Toate satele dispun de curse de autobuze și aproape 40 la sută din drumuri sînt asfaltate, pe ele circulind peste 100 de autoturisme proprietate personală a cetățenilor din Buceș. ’

Iui Ui, se divulgă nu numai josnicia destrăbălată șt perfidia fără limite a criminalilor știuți, ci și mecanismul scelerației, modul in care se instaurează fărădelegea, arbitrariul absolut, intr-un dispreț profund față de popor.Compus cu fantezie,.pe o spirală scenică avind multiple funcții, cu folosirea întregului spațiu vizibil (scenografia Doina Almă
șan Popa) șt intr-o mișcare pe cit de dinamică, pe atit de bine reglată, eu înțelesuri limpezi, bogat afirmate, spectacolul are meritul de a depăși piesa (ort mai exact, timpul piesei) in direcția unei generalități contemporane. Ea nu mai vorbește acum doar despre 
ce a fost, cum s-a instă- pînit și cum a acționat banda nazistă, ci mai ales despre moștenitorii ei de azi, cei ce doresc să urmeze acele jalnice modele. Absolutismul tiranic — pare să spună spectacolul — cu abolirea tuturor drepturilor cetățenești, militarizarea raporturilor dintre stat și populație, domnia buhului plac și mai ales nesațul acaparator de bunuri și păminturi ce caută a se satisface prin cele mai josnice imixtiuni în viața altora și atentatele ei brutale — fenomene ce pot fi in- tilhite, intr-o formă sau alta și azi, in unele părți ale globului, căpătind chiar și noi susțineri doctrinare, filozofice și politice — iată o primejdie potențială ; memoria istoriei previne și cere ca orice ascensiune de acest tip să fie oprită. Pentru că poate fi oprită. Deși dominanta spectacolului e negrul; iar ceea ca se intimplă e tragic,- reprezentația timișoreană produce. o reală satisfacție estetică. Opera scenică demonstrează din nou puterea artei teatrului de a ne elibera de coșmaruri prin divulgarea răului și uritulul și de a ne sădi credința în capacitatea noastră de a îngrădi și înlătura forțele potrivnice umanismului.Pentru cauza păcii și Încrederii, intre popoare,; atit 
de fierbinte impusă de actualitate și la care spiritul românesc aderă substan- orice argument ca acela' propus de Spectacolul timișorean. sensibilizează conștiințele.

CEI MAI DESTOINICI GOSPO
DARI — LARG POPULARIZAȚI, 
CUNOSCUT! DE TOATA COMU
NA. „în munca politică de la om la om ce o desfășurăm in serile de la căminele culturale organizate cu sprijinul membrilor activului de partid, la cursurile fnvățămintului de partid sau Ia intilnirile deputați- lor cu cetățenii am făcut larg cunoscute drepturile, sporurile de preț de care beneficiază, in afară de prețurile ție producție, de contractare și achiziție, producătorii agricoli — ne spunea Elena Biscaru, secretar adjunct cu problemele muncii de propagandă. Cu foarte bune rezultate am folosit exemplele crescătorilor de animale din satul Mihăileni, Candin Luț, Nicolae Ștefan, Adam Tomuța și alții, care in fiecare an contractează cu statul cel puțin 3 vitei și alte produse agricole. Exemplul lor a fost urmat in acest an de tot satul, de toți locuitorii comunei".Vicepreședintele consiliului popular comunal. Constantin Nateș, ne-a vorbit și despre modul in care este ancorată munca politico-educativă in preocupările privind asigurarea de reproducători de rasă, a unei asistente sanitar-veterinare de bună calitate, cit și pentru exercitarea drepturilor cetățenilor de a folosi, in condiții avantajoase, pășunile proprietate de stat și pădurile pășunabile. în același timp, consiliul popular iși va îndeplini integral Îndatoririle ce îi revin in desfășurarea in bune condiții a întregii activități de producție și achiziții, în realizarea obligațiilor de contractare și predare a produselor agricole și animale destinate fondului de stat.Contactul cu oamenii acestei comune din inima Apusenilor dovedește că aici munca politică de la om la om se desfășoară nu atit cu vorbe multe, cit mai ales in mod concret și cu miez, izvorul eficienței ei constituindu-l Însăși viața cu multiplele ei probleme.

Sabin CERBUcorespondentul „Scinteii"
tv

Casa de culturâ a sindicatelor din Suceava - așezămint unde se desfășoară numeroase manifestări politico-educative
Locul agronomului este pe ogor, 

unde se hotărăște soarta recoltelor

PERFECȚIONAREA STILULUI DE MUNCA
AL ORGANELOR SI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
(Urmare din pag. I)planurile de muncă, așa cum in repetate rinduri a atras atenția secretarul general al partidului, oricît de bune ar fi, valorează prea puțin dacă nu sint înfăptuite la timp și cu eficiența scontată. în acest context, trecerea la acțiune cu rapiditate reliefează o exigentă obligatorie a muncii de partid, și anume operativitatea. Aceasta presupune o temeinică cunoaștere a realității, o judicioasă planificare a muncii, o rațională, și echilibrată repartizare a forțelor, încadrarea in termene și precizarea răspunderilor. Trebuie insă să se aibă in vedere că. indiferent de amploarea obiectivului de atins, de termenele fixate, operativitatea să nu fie confundată cu graba. O acțiune declanșată in grabă, fără o bună pregătire in prealabil, are nu o dată un caracter imprrtvizat, cu consecința unor efecte negative a căror remediere necesită eforturi suplimentare.In abordarea laturilor îmbunătățirii stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid din agricultură trebuie avut in vedere faptul că în această ramură lucrările diferă de Ia un anotimp la altul, solicitarea mijloacelor materiale și umane reclamă schimbări ranide de ritmuri, iar condițiile de climă, greu de prevăzut, determină situații pentru care trebuie elaborate mai multe soluții posibile din timp. Iată, de pildă, în actuala campanie, spre deosebire de cea de anul trecut, o urgentă o reprezintă combaterea excesului de umiditate, înz paralel cu efectuarea in termenele stabilite a însămînțări- lor. De aceea, comitetele comunale de partid, organele și organizațiile de partid din cooperativele agricole de producție. întreprinderile agricole de stat, stațiunile de mecanizare a agriculturii, birourile de coordonare a activității politico-organizatorice de partid din cadrul consiliilor unice agroindustriale au datoria să manifeste mai multă fermitate în inițierea și desfășurarea acțiunilor Întreprinse, să dea dovadă in mai mare măsură de dinamism, flexibilitate in aplicarea formelor si metodelor de muncă, spirit de inițiativă, rapiditate in concentrarea și repartizarea forțelor disponibile in funcție de situațiile ivite.Totodată, este necesar să se manifeste o deosebită atenție ca, din dorința de a îndeplini în cit mai scurt timp un obiectiv, să nu se piardă din vedere alte probleme care-și cer soluționarea. Tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta in această privință : „Se impun asemenea măsuri, o asemenea organizare a muncii, incit să nu rămină nici un sector și nici o problemă care să nu fie in aten'ie, cărora să nu li se asigure condițiile înfăptuirii în viață și să nu se urmărească pină la capăt îndeplinirea in întregime a sarcinilor". Din păcate,

9în psihologia lut. Cind are o gospodărie bine așezată, temeinic rinduită, are și el parcă alt spor in muncă. Așa că i-am dat C.A.P.-ului înfățișarea ce se cuvine să o aibă o casă de gospodari destoinici, ca și oamenii să vadă cu alți ochi rostul lor în cooperativă.— Mărturisesc că am fost surprins cind am ajuns in fața eeapeului. Nu-mi venea să cred că ograda asta pietruită, împrejmuită cu gard nou, vopsit cu gust, dincolo de care se află o casă curată ca un pahar,. ar fi sediul. Dacă n-ar fi fost firma de la intrare aș fi crezut că intru in ograda unuia din cei mai buni gospodari din sat.— „Fața" nu a fost greu de aranETICA PROFESIEI
jat. Multe au fost și mai sint de pus la punct in ce privește fondul problemei — buna gospodărire a avuției cooperativei, în special a pămintului. Velțul are păminturi, in general, slabe, apătoase, cu salinitate din cauza zecilor de izvoare care țișnesc de unde nu te aștepți.— Deci aici se află miezul problemei...— Intr-adevăr. Primul lucru de care m-am apucat cind am venit aici a fost să studiez curbele de nivel, să localizez izvoarele și să le captez. în caietul ăsta, de care nu mă despart niciodată, este descris și cartografiat fiecare izvor.— Bun, și mai departe ?— Prin conducte ingropate am dus apa izvoarelor astea buclucașe in diverse puncte, unde era intr-adevăr nevoie de ea : la saivanele de oi, la grajduri, la sediul cooperativei, la alte dotări ale noastre, in bazinele de retenție pe care le-am amenajat in cimp, pentru a nu mai fi nevoie să transportăm apa din sat în timpul lucrărilor agricole. Așa s-a realizat, pe lingă o mare economie de carburanți, și însănătoșirea pămintului. Circa 180 de ha au fost scoase de sub influenta excesului de umiditate, fiind introduse in circuitul agricol.— Cit a costat lucrarea ?— Ca să spun drept, nu prea mult. Am fost ajutați cu unele materiale necesare de către întreprinderi in

se pot auzi, îndeosebi la unele cadre de conducere, justificări pentru ne- onorarea tuturor îndatoririlor ce revin unei unități, puse pe seama unor urgențe. De pildă, îndeplinirea unei comenzi pentru export nu trebuie să ducă la neglijarea aplicării unor măsuri pentru reducerea consumurilor materiale, după cum efectuarea in timpul optim a însămință- rilor de primăvară să nu constituie un motiv pentru a tărăgăna lucrările prevăzute pentru îmbunătățiri funciare. Organele și organizațiile de partid, comuniștii trebuie să combată cu vigoare asemenea optică, asemenea ..stil" de muncă dăunător. De asemenea, este necesar ca organele locale de partid să cuprindă, in exercitarea atribuțiilor de sprijin. îndrumare și control a organizațiilor de partid, toate sectoarele vieții econo- mico-sociale, fie că este vorba de unități industriale și agricole, fie că este vorba de invățămînt, cultură, asistentă sanitară, comerț — domenii uneori neglijate in mod cu totul nejustificat.Un potențial deosebit de important și hotăritor in cuprinderea tuturor sectoarelor ii reprezintă activul de partid. Așa cum arăta secretarul general al partidului, activul este format din sute și sute de mii de activiști de partid și de stat, cadre de conducere, specialiști, muncitori și țărani cu bogată experiență politică, profesională și organizatorică și care trebuie să ajute comitetele județene, celelalte organe de partid, organizațiile de bază in îndeplinirea in mai bune condiții a tuturor sarcinilor. Pentru a face față răspunderilor cu care au fost investiți este absolut obligatoriu ca munca activiștilor de partid și de stat să se desfășoare cu precădere in verigile de bază ale proceselor de producție, in mijlocul oamenilor. la locul lor de muncă, fie in halele industriale sau galeriile întreprinderilor miniere, fie pe tarlalele sau in sectoarele zootehnice ale unităților agricole, acordind sprijin, îndrumarea necesară in solutionarea problemelor pe care le ridică viața. Complexitatea crescindă și volumul sporit al sarcinilor pe care le au de rezolvat in prezent organele și organizațiile de partid presupun existența unor cadre temeinic pregătite, capabile să conducă cu competentă, să utilizeze eficient. In slujba societății. uriașul notențial creator al maselor. în vederea obținerii unei calități superioare în toate domeniile. Aceasta imnune o profundă îmbunătățire a muncii cu cadrele, ceea ce imnlică maximă grijă pentru selecționarea. pregătirea și promovarea celor mai buni și destoinici comuniști in activul de partid, asigurarea îmbinării armonioase a experienței cadrelor mai in virstă cu elanul și energia cadrelor tinere.Odată stabilite obiectivele, forțele și mijloacele care participă la declanșarea acțiunilor de aplicare a ho- tăririlor, devine logic și necesar un control cuprinzător, la toate nivelurile, urmat de măsuri concrete, prao, tice, care să asigure îndeplinirea in întregime-a programelor, a planurilor de măsuri. în abordarea acestei importante laturi a muncii politico- organizatorice, este necesar ca organele și organizațiile de partid să se preocupe pentru ca acțiunile de control să nu se limiteze doar la depistarea și consemnarea deficiențelor, la simpla lor fotografiere, ci să prevaleze, înainte de toate, analiza profundă a cauzelor ce determină stările de lucruri negative, găsirea împreună cu comuniștii, cu colectivele de oameni ai muncii a soluțiilor și remediilor celor mai potrivite. Cu atit mai mult trebuie combătută tendința unora de a se sustrage controlului sau de a înțelege greșit rolul acestuia. „Nu facem nimănui nici un serviciu dacă trecem cu vederea sau ne facem că nu observăm unele stări de lucruri negative, dacă nu atragem atenția și nu intervenim hotărit și la timp pentru îmbunătățirea lucrurilor", a- 

dustriale. Unde m-am adresat am găsit înțelegerea cuvenită. Important este să vrei să faci ceva, să urnești lucrurile din loc, să te zbați, că miini care să ți se întindă nu lipsesc. Lucrările le-am executat cu forțe proprii. E adevărat, in primele luni de la venirea mea aici mulți cooperatori au stat in expectativă. Cind au văzut că lucrurile incep să intre pe făgașul dorit și-au schimbat treptat atitudinea. Acum sint in stare să se apuce de o treabă Ia orice oră din zi și din noapte. Numai să le spui ce și cum trebuie făcut. Atit. Greu mi-a fost pină le-am insuflat încrederea în forțele lor, in posibilitatea de a ieși la liman. Pot să spun cu mina pe inimă că, în numai un 
an și ceva, acești oameni, împăcați atita amar de vreme cu situația precară a cooperativei agricole, au făcut adevărate minuni.— Chiar minuni ?— Rețineți : in 1981 C.AP. Velț a obținut la hectar 1 150 kg griu, 1 406 kg orz și abia 560 kg orzoaică, pentru ca in vara anului trecut să înregistreze 3 545 kg griu la hectar (a treia producție din județ), 5 391 kg la orz (ceea ce l-a situat pe primul loc in județ) și 3161 kg la orzoaică. Sporuri mari de producție s-au obținut pe toată linia. Oricit te-ar ajuta natura, nu poți sălta așa de mult de la un an la altul doar bizuindu-te pe ploi și căldura soarelui. Aici este vorba, cum v-am mai spus, de altceva, de o schimbare pozitivă in atitudinea oamenilor față de muncă. De hotărirea lor de a-și cere de la ei mai mult.— Cum ați contribuit, in mod concret, la această schimbare ?— Nu-i nici o filozofie la mijloc. Pur și simplu am lucrat cot la cot cu oamenii. Nu . las nimic să se facă la voia intimplării, după păgubosul principiu „să vedem ce-o ieși". Dacă observi că ai însămințat prost abia după ce plantele au răsărit — șl atunci ce fel de specialist ești ? — nimic nu mai e de făcut. Recolta e compromisă. Din propria experiență am constatat că simțul de răspundere al țăranului 

răta in această privință secretarul general al partidului.întărirea răspunderii, a spiritului de ordine șl disciplină constituie o cerință esențială a stilului de muncă revoluționar, comunist, cerință fără de care nu este posibilă îndeplinirea hotăririlor de partid și de stat, a programelor de dezvoltare economi- co-socială, fără de care nu sint posibile desfășurarea in bune condiții a activității de partid, conducerea științifică în nici un sector. „Societatea noastră nu se poate construi fără disciplină, fără ordine, in toate sectoarelor !“. Este un postulat riguros exprimat de conducătorul partidului nostru, pornind dintr-o înțelegere dialectică profundă a mecanismelor vieții sociale, a relației dintre libertate și necesitate. Orice acțiune umană, conștientă, deliberată, oricit de simplă ar fi ea, nu este de conceput fără respectarea unor norme și reguli. Secretarul general al partidului, evidențiind recoltele superioare obținute de unele unități agricole, arăta : „Pentru obținerea unor asemenea recolte nu s-au făcut minuni, ci pur și simplu s-a asigurat executarea in bune condiții a lucrărilor necesare și respectarea densității corespunzătoare". Adică, in ultimă instanță, respectarea întocmai a disciplinei tehnologice. O explicație, dealtfel, a succeselor multor colective de muncă și din alte ramuri economice.Depășind cu mult exigențele disciplinei înțelese in termeni generali, disciplina de partid presupune pentru comuniști participarea lor, in deplină cunoștință de cauză și cu întreaga capacitate, la atingerea unor țeluri supreme. Acționind in permanentă corelație cu democrația internă, ca laturi inseparabile ale centralismului democratic, disciplina de partid este un proces dinamic, in continuă evoluție, deschis îmbogățirii cu noi sensuri. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, „îndeplinirea cu succes a sarcinilor mari care revin partidului nostru impune intărirea necontenită a disciplinei de partid". în această direcție este necesar ca organele și organizațiile de partid să acționeze permanent pentru creșterea spiritului de răspundere al comuniștilor in Îndeplinirea fermă a sarcinilor Încredințate, pentru ca membrul de partid, în orice funcție s-ar afla, să dea dovadă de inaltă principialitate si exigență, să militeze cu toată ho* * tărîrea pentru înfăptuirea liniei politice a partidului, să nu se împace niciodată cu lipsurile, cu neajunsurile. să fie mereu intransigent cu el însuși șl cu tovarășii săi de muncă, afirmarea plenară a poziției sale militante fiind o condiție a materializării rolului conducător ai partidului in fiecare colectiv, in fiecare loc de muncă. Aceasta imnune, totodată. ca fiecare organizație să urmărească permanent cum se achită comunistul de Îndatoririle sale politice și profesionale, ce face concret pentru a se situa mereu in frunte și a atrage după sine pe toți cei din jur.
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. Interlocutorul nu se lasă prea ușor prins in discuție. Cum se spune prin partea locului, el „mai intii cugetă și apoi cuvintă". Trăsăturile delicate ale chipului, prospețimea glasului, mișcările iuți conturează înfățișarea unui om rămas tinăr... la cei aproape 50 de ani pe care t-a străbătut, muncind din fragedă pruncie. în citeva linii, cam așa arată Stelian Mihalâche, inginerul-șef al cooperativei agricole de producție din Velț, ’județul Sibiu. Se arată mirat că am bătut drumul pină la marginea județului ca să-l caut tocmai pe el. ti las deocamdată nelămurită întrebarea șl îl îndemn să explice cum a ajuns el, dimbovițean get- beget, tocmai aici, la Velț.— Povestea e ceva mai lungă și socot că nu interesează amănuntele, în 1970 am venit din Mediaș la C.A.P Boian, o unitate apropiată de Velț. care Ia vremea aceea avea o sițuație economică dintre cele mai slabe din județ. Aici am lucrat aproape 12 ani. în iulie 1982 am trecut, împreună cu soția mea, care este tot inginer agronom, la C.A.P.-ul din Velț.— Ce v->a făcut să schimbați locul de muncă ?— Era nevoie. Aici, la Velț, lucrurile mergeau tare Împleticit. Rin- duiala lăsa mult de dorit, din care cauză și rezultatele economice erau slabe.— Bănuiesc că nu v-a venit ușor să schimbați o unitate pusă pe linia de plutire cu alta care abia, abia...— N-aș dramatiza mișcarea. O găsesc absolut normală. Ca să mă înțelegeți : imi iiîbesc cu' patimă meseria de agronom. Convingerea mea aste că dacă te socotești intr-adevăr specialist cu înaltă calificare in lucrarea pămintului, musai trebuie Să se simtă pe unde calci. Și apoi, unde să se vadă mai bine competența ta declt acolo unde este ceva de făcut ? Eu unul simt mereu nevoia să mă lupt cu pămintul, dar mai ales cu unele mentalități. Iar aici era. și mai este încă, de luptat, nu glumă.— Cu ce ați pornit bătălia ?— De clnd mă știu am trăit printre țărani. Eu însumi provin dintr-o familie cu nouă copii. Știți că țăranul ține Întotdeauna să prezinte drept carte de vizită gospodăria, casa, acareturile din jurul ei. Este o chestiune care are mare greutate

Printre--alte-exigențe, stilul de muncă al organelor și organizațiilor de partid mai presupune ca spiritul revoluționar să străbată, asemenea unei flăcări vii, modul de a acționa al comuniștilor, astfel ca ei să dovedească, in tot ceea ce întreprind, cutezanță in promovarea noului, energie, perseverență, discernămint și spirit critic. Iar mai presus de toate, în intimpinarea marelui forum al comuniștilor, cel de-al XIII-lea Congres al partidului, să concretizeze fermitatea convingerilor, crezului in idealurile comuniste prin întărirea capacității politice șl organizatorice ' a tuturor organelor și organizațiilor de partid in mobilizarea maselor la infăptuirca obiectivelor do dezvoltare economico-socială. Ia asigurarea progresului neîntrerupt a! patriei noastre socialiste, expresia cea mai concludentă a unui stil de muncă eficient, revoluționar.

crește considerabil cind simte alături de el umărul agronomului, cind știe că se poate oricind baza pe sfatul Iui calificat, pe ajutorul lui. De aceea, nu las să-mi scape nici o lucrare fără să fiu de față. Chiar și cind sint reținut prin vreo ședință la județ, gindul îmi stă tot timpul acolo, la saivanele de oi, ori in cimp la arat, la semănat sau la recoltat. De aceea cred că specialiștii, cadrele de conducere trebuie să fie primele care intră in gospodărie și ultimele care pleacă- După această regulă de fier mi-am stabilit propriul program de lucru și la fel le cer și oamenilor cu care lucrez.— Cu ce ginduri ați pășit in noul an agricol ?— întii de toate, eu gindul eficienței. Să lichidăm datoriile pe care le mai are cooperativa. Pentru asta va trebui să lucrăm ca la carte, să Închidem calea oricărei risipe și să stimulăm toate sursele posibile de ciștig. Ținem să punem pe picioare, cu resurse locale, un finar in care să adăpostim toate furajele ; de asemenea, vrem să dăm in funcțiune un gater, să inchegăm mai multe ateliere absolut trebuitoare. Dar cite nu sînt de pus in rtnduială într-o gospodărie ! O să le facem pe toate, cu convingerea că putefn și trebuie să devenim cit mai curind o unitate de frunte a agriculturii si- biene. îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat lucrătorilor din agricultură de a obține in acest an o recoltă record ne călăuzește zi cu zi. în spiritul cerințelor formulate de iubitul nostru conducător am luat toate măsurile pentru a- putea rosti Ia toamnă, cu fruntea sus, că obiectivul propus a fost atins.
★La ieșirea din sediul cooperativei ne-a atras atenția o expoziție fotografică neobișnuită : imagini realizate de inginerul Stelian Mihalnche la veni, ea sa aici, imagini ale unei stări de lucruri depășite acum. Dar păstrarea lor la intrarea in sediu! cooperativei rămine ca un permanent avertisment împotriva delăsării. Privindu-le am înțeles și mai bine de ce la comitetul județean de partid ni se recomandase să mergem neapărat Ia Velț, pentru a-1 cunoaște pe inginerul Stelian Mihalache.
Ioan ERHAN



SCINTEIA - joi 15 martie 1984 PAGINA 5

CONGRESULUI AL III-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST DOMINICANCel de-al III-lea Congres al Partidului Comunist Dominican ne oferă plăcutul prilej ca, în numele Comitetului Central al Partidului : Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să adresăm participanților la congres și întregului partid un cald salut tovărășesc de prietenie și solidaritate internaționalăPartidul Comunist Român, oamenii muncii din Republica Socialistă România urmăresc cu mult interes activitatea desfășurată de partidul dumneavoastră consacrată apărării intereselor oamenilor muncii dominicani, pentru consolidarea și apărarea independenței și suveranității naționale, pentru dezvoltarea economico-socială de sine stătătoare a țării, pentru transformări înnoitoare și prospere favorabile poporului dominicanFolosim acest prilej pentru a ne exprima dorința ca bunele relații de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Dominican, caracterizate prin sțimă, încredere, înțelegere și respect reciproc, să se dezvolte și pe mai departe. în interesul celor două partide, țări și popoare, al întăririi solidarității tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii. înțelegerii și colaborării internaționale.Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin in desfășurarea lucrărilor congresului, în îndeplinirea hotărîrilor ce vor fi adoptate, precum și in întreaga activitate a comuniștilor dominicani consacrată apărării intereselor fundamentale ale poporului dominican, cauzei progresului, socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Primire la primul ministru al guvernului A

Sosirea 
a ministrului 
al RepubliciiMiercuri a sosit în Capitală ministrul relațiilor externe al Republicii Populare Angola, Paulo Teixeira Jorge, care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, face o vizită oficială în țara noastră. De asemenea, oaspetele angolez va conduce delegația țării sale la lucră-

Sosirea în Capitală 
a ministrului afacerilor externe 

al Republicii Islamice IranLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România și ca răspuns la vizita o- ficială pe care acesta a efectuat-o în Iran, miercuri seara a sosit in Capitală ministrul afacerilor externe al Republicii Islamice Iran, dr. Aii Akbar Velayati, care, in fruntea unei delegații, întreprinde o vizită oficială în țara noastră, în vederea efectuării

în Capitală 
relațiilor externe 
Populare Angolarile celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale româno-angoleze de cooperare economică și tehnică.La sosire, pe aeroportul Otopenl, oaspetele a fost salutat de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale. (Agerpres)

unui schimb de păreri privind probleme bilaterale și de interes comun.Oaspeții au fost salutați pe aeroportul Otopeni de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost de fată Ahmad Ajallooe- ian, ambasadorul Iranului la București, membri ai ambasadei.(Agerpres) 

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dâscălescu, l-a primit, miercuri, pe Ekrem Pakde- mirli, ministru secretar de stat, șeful Departamentului Trezoreriei și Comerțului al Republicii Turcia, care participă la lucrările Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică dintre România și Turcia.tn cadrul convorbirii a fost exprimată satisfacția pentru evoluția pozitivă, ascendentă a relațiilor economice, tehnico-științifice și culturale româno-turee și a fost mani
FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI, 

RELATATE DE CORESPONDENȚII „SClNTEIP

CACHET COTIOOAH
H Unitățile miniere din județul Tulcea, hotârite să contribuie șl mai mult Io sporireo bazei de materii prime o țării, au extras peste plan in acest an 1 500 tone cjarți- tă. 100 tone minereu de fier și peste 50 tone concentrate de minereuri complexe.■ Silvicultorii din Județul Bihor ou declanșat acțiunea de impădu- rirl pe cele 1 000 de hectare planificate pentru aceasta primăvară. Speciile repede crescătoare vor deține o pondere de 47 la sută, suprafața răchităriilor vo crește cu 20 hectare, iar plontațiile pentru celuloză cu 250 hectare.■ La întreprinderea „Metalurgica" Buzău o fost dat in folosință un modern laborator de măsurări, verificări și încercări preventive. Avind in dotare aparatură de înaltă precizie, laboratorul poate efectua o gamă diversă de lucrări - de la depistarea și înlăturarea defectelor pe cabluri pină Io verificarea releelor termice și a rezistenței de izolație a motoarelor electrice re- bobinate.■ La întreprinderea „Țesătura" din Iași s-a introdus in fluxul de fabricație o nouă tehnologie de vopsire a țesăturilor ușoare in culori pastel cu pigmenți indigeni. Noul procedeu de vopsire, conceput 

festată dorința dezvoltării acestor raporturi, in spiritul convorbirilor și hotăririlor stabilite cu prilejul intil- nirilor dintre președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Turcia. Kenan Evren. Au fost evidențiate posibilitățile largi pe care economiile celor două țări le oferă pentru diversificarea și lărgirea continuă a raporturilor economice româno-turce, in . interesul celor două țări și popoare prietene, al cauzei păcii în Balcani, in Europa și in întreaga lume.

de specialiștii unității, se aplică concomitent cu opretareo țesăturilor, fapt ce asigură creșter'ec productivității muncii și reducereo consumurilor de energie electrică și termica.■ Intr-o ambianță pitorească, in orașul balnear Covasno o fost dat in folosință un nou hotel cu 200 de locuri centru membrii cooperativelor meșteșugărești din țară. Hotelul dispune de o bază de tratament proprie pentru îngrijirea sănătății oamenilor muncii.
B Lucrătorii întreprinderii de produse ceramice Sighișoara ou produs, in perioada de Io începutul anului și oină in prezent, oeste sarcinile de plan, moi mult de 900 000 cărămizi și blocuri ceramice. 20 000 cahle de teracotă, 1 250 metri cubi granulit și alte materiale, cu care se pot construi 50 de apartamente.
S Prin folosirea mai completă o mijloacelor mecanice de care dispun, organizarea mai bună a producției și o muncii, minerii din bazinul Comănești au sporit productivitatea muncii în perioada care o trecut din acest an cu 2,3 lo sută față de plan. Pe această cale, ei au scos la suprafață, peste prevederi, 2 500 tone cărbune brun de bună calitate.

Bacău-un oraș modern, înfloritor

în anii construcției socialiste, dar mai ales in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, Bacăul a cunoscut, asemenea tuturor localităților patriei, o puternică dezvoltare industrială și urbanistică, devenind o așezare modernă, înfloritoare. în mai puțin de două decenii, aici au fost construite două mari platforme industriale, in care se înalță unități puternice, ale căror produse sint cunoscute și solicitate nu numai de economia națională, ci și la export, in numeroase țări ale lumii între acestea se numără întreprinderea de mașini-unelte, întreprinderea metalurgică, Combinatul de Îngrășăminte chimice, întreprinderea de panouri electrice pneumatice. Combinatul de prelucrare a lemnului. în același timp, s-au dezvoltat și modernizat combinatul de celuloză și hirtie „Le- tea", întreprinderea de pielărie și încălțăminte „Partizanul". întreprinderea de postav „Proletarul", întreprinderea mecanică și altele. Acest ritm Impetuos de dezvoltare economică a făcut ca municipiul Bacău să realizeze In prezent o producție industrială anuală in valoare de circa 14 miliarde lei. Oamenii muncii de aici s-au angajat ca in cinstea celei de-a 40-a aniversări a actului istoric de la 23 August 1944 șl a celui de-al XIII-lea Congres al partidului să realizeze o producție suplimentară in valoare de 500 milioane lei.

în imediata apropiere a cetăților Industriale se înalță noile și modernele cartiere de locuințe. Pe cimpul dinspre Sărata, ca și peste pasajul de cale ferată, unde pină nu de mult hălăduiau bălăriile, s-au ronstruit cartiere noi, adevărata „orașe" in oraș : Republicii, Cor- nișa-Bistriței. Carpați, Milcov, A- viatori și altele, in care trăiește, în condițiile unui confort modern, peste 80 la sută din populația orașului. Alături de cele circa 45 000 de apartamente, s-au construit numeroase edificii sociat-culturale, magazine comerciale, unități turistice și prestatoare de servicii pentru populație. Orașul s-a îmbogățit cu lucrări de artă monumentală, au fost amenajate parcuri și grădini, complexe sportive și de a- grement.— Dacă la data construirii lor •— ne spune tovarășul Vasile Albu, primarul municipiului — vechiul palat administrativ sau fostul cinematograf „Mărăști", acum Teatrul dramatic „Bacovia", erau considerate construcții monumentale, astăzi ele se pierd intre noile edificii realizate de proiectantii și constructorii noștri : Casa de cultură. complexul hotelier „Moldova", complexele comerciale „Select" și „Romarta", Institutul de invățămint superior, spitalul județean, sala sporturilor. Și continuăm să construim in ritm intens. Pină la sfîrșitul actualului cincinal mai avem de înălțat și pus in 

funcțiune noi capacități de producție, obiective social-culturale și circa 8 000 de apartamente.într-adevăr. Bacăul continuă să fie un vast șantier. Se construiește atit în centru, cit și in noile ansambluri de locuințe Bistrița-lac, Mioriței, Bacovia, Ștefan cel Mare. Este de subliniat faptul că, in ultimii zece ani, populația orașului s-a dublat. Modernizarea centrului, I ca și a întregului oraș este însoțită. cum e și firesc, de -un amplu | program de lucrări edilitar-gospo- dărești. Bacăul, care cu ani în urmă nu avea nici o stradă asfaltată, dispune acum de o rețea de peste 120 kilometri de străzi modernizate. în prezent, pe întreg cuprinsul orașului se execută ample lucrări de extindere a rețelelor de canalizare și alimentare cu apă, se amenajează noi spații de joacă pentru copii, de recreare și agrement. Sint preocupări la Înfăptuirea cărora, pe lingă fondurile alocate de stat, iși aduc contribuția toți cetățenii. Acest aport se concretizează prin executarea unor lucrări ediiitar-gospodărești in acest an. prin muncă voluntar-patriotică, in valoare de peste 200 milioane lei. Este și aceasta o dovadă a dorinței fiecărui băcăuan de a-și vedea orașul în care trăiește și muncește tot mai frumos, mai înfloritor.
Gheorqhe BALTAcorespondentul „Scinteil"

(Urmare din pag. I)talul clocotit. O profesie care, timp de 40 de ani — cele patru decenii de construcție socialistă in România — a cunoscut urcușul continuu spre performanță. De la ce s-a pornit aici, la Iași ? De Ia turnarea sa- boților de frină, la Nicolina. Clipa acelui start nu-i proprie, desigur, numai pentru lași-; .-Tirgoviștea are azi un iombinat de oțe- ,’uri special^, deși in. uț-măij^doru. cu patru decenii ’nfei’“nu” știm dacă nu cumpăra cumva din altă parte familiarele fiare de călcat, din fontă. Prin aceeași clipă de start a trecut și Clujul siderurgic de azi, și Galațiul siderurgie, și Tul- iea metalurgică, și Călărași ui eu cea mai tinără vatră de metal fierbinte a țării.Dar aici nu-i vorba numai despre noile embleme date de socialism atitor și atitor așezări ale țării cuprinse in puternicul avint al industrializării. Este vorba, înainte de toate, despre condiția nouă a unei profesii care, precum atitea altele, a urcat treptele u- nei afirmări fără precedent. îl intrebăm pe Ștefan Turcu, care are peste douăzeci de ani în meseria asta:— Cu ce piesă a început debutul dv. in profesie ?— Aș puiea spune că în- tiiul meu atestat in meserie a fost o... scrumieră.în răstimpul unei singure generații, in meseria Iui Ștefan Turcu s-au petrecut înnoiri esențiale. Ce anume le-a determinat ? Cum s-a produs saltul de la lucrări simple la făurirea din metal fierbinte a pieselor de performanță, care intră firesc in palmaresul tehnicii de virf de oriunde? Rednnensionările îrt cauză au la bază, înainte de toate, industria modernă, înzestrată cu tehnică modernă, operă a acestor ani de construcție socialistă. în „cetățile de foc" de azi meseria de metalurgist a cerut multă învățătură, asimilarea experienței pe plan mondial, stăpinirea proceselor tehnologice complicate și complexe. Este un drum cucerit pas cu pas, cu fiecare nouă piesă turnată „in premieră", cu fiecare nouă marcă de oțe.1 competitivă, cu fiecare treaptă de calificare adăugată la statutul profesiei.Iar în rindul cetăților industriale unde tehnica modernă se află Ia ea acasă se numără și marele combinat urmă ceniu tele tării, tovarășul Nicolaeieșean. ctitorit in cu , abia un de- de către președin-

Ceaușescu. Aici a avut loc de curind conferința națională anuală in profesia lui Ștefan Turcu. Un semn de recunoaștere a destoiniciei acestui colectiv, in pofida tinereții sale ? Fără îndoială. Una din dovezile in a- ceastă direcție : turnătoria de fontă a prezentat atunci o modalitate originală de turnare a cilindrului destinat fabricilor de hirtie. Reținem de la inginerul șef''de''secție Liviu Leo-Unu*:-  acești cilindri se aduc din import. Doi : e tubular, are dimensiuni mari și grosimea peretelui mică. Trei : este supus la mari presiuni și, ceea ce-i foarte important, nu se admite nici o porozitate. Su

o nouă rășină care constituie o excelentă materie primă pentru producerea de combustibil lichid. După cum relatează agenția P.A.P., Ia Institutul politehnic din Wroclaw a fost pusă la punct metoda de prelucrare a rășinii respective in combustibil lichid prin hidrogenare. Produsul obținut are ca fracțiuni principale benzina și motorina, iar consumul de hidrogen nu este mare. Specialiștii continuă cercetările in vederea studierii posibilităților de aplicare în practică a acestor procedee.

naționale. Nu-i treaba cea mai ușoară. Mai ’ exact spus, este pe măsura ambiției și vredniciei oameni — nucleul meni cu experiență dat și a ciștigat bătălii pentru metalului fierbinte și, deopotrivă, tinerii in ale profesiei, care nu cu multă vreme in urmă văzuseră șarjele de fontă ori oțel doar la... televizor.— Pentru asta — aflăm de la Ștefan Turcu — am. pus din nou mina pe carte. Meseriile progresează rapid azi. Nu ții pasul, cărnii numai cu ce al acumulat cîndva. Or, tehnica, se vede, se schimbă mai ceva ca moda... Zilele trecute am fost la Călan și

acestor de oa- care a destule supunerea
borarea s-a făcut la două cuptoare. Timpul de start — sincronizat la secundă. Gindite și calculate la secundă : cursa cu încărcătura fierbinte a macaralelor, etanșeizarea fără cusur a instalației de vidare, grija pentru asigurarea omogenizării științifice, potrivit rețetei, incadrarea in poziția chimică cerută. Totul, absolut totul, se cuvenea executat la nivelul maxim al profesiei.— O asemenea experienc . <ță recomandă, nu o dață, dreptul' la 6 categorie in plus, e de părere Pinzaru.Cine afirmă acest Un om care la 23 1944, luminoasă istorie in cartea de căpătii

Mihailucru?August bornă de
unei profesii

a tehnicii de vîrf

rețetă pentru Și amexcla- fireas-
prafața lui. la prelucrare, trebuie să iasă oglindă. Patru : s-a elaborat o „tip C.U.G.-Iași", turnare in vid etc. reușit.„Am reușit. !“ — mație străbătută decă mindrie.. Dar pină aici au fost gazele care se a- prindeau la vidare... De ce? De ce ? De ce ? Apoi, forma care crăpa... De ce ? De ce ? De ce ? întrebări care, neapărat, trebuiau să capete repetițiile narea mărate condiții conturarea a tot Iuții. Toate, cu a ridica bariere cut in calea erorii, a neprevăzutului. Toate, cu scopul de a garanta reușita, incit nu-i de mirare remarca inginerului Leon 
Stăcescu, de aici, din turnătoria de fontă :— Meseria de muncitor, azi, intr-o turnătorie, se face înainte de toate cu capul și apoi cu brațele. Primatul il are materia cenușie. Apoi vin și mușchii.„Aurul cenușiu" cheltu't — poate principalul reper care măsoară drumul profesiei de la saboții de frî- nă ori „tehnologia scrumierei" pină in prezent. Materia cenușie din turnătoria de fontă a combinatului ieșean este acum pusă „in priză" pentru asimilarea cilindrilor de laminoare atit de necesari economiei

neapărat, răspuns, simulind adevărată : impunind atitea so- scopul de de netre-
Plus tur- nenu-

Otelul Roșu. Trebuie să vezi și ce fac alții. Să fii receptiv la ideile bune. Bătălia pentru nou o dau toți. Perfecționarea in profesie, cum spuneam, se produce azi, la noi, pe un front larg. „Locomotiva" acestei perfecționări ? Tehnica de virf pe care o minuim, tehnica de vîrf pe care o creăm. Cilindrii de laminor se inscriu tocmai in a- ceastă tehnică de virf. Știm că nu oricui, ii este la îndemină să-i facă. Sint țări cu sute de ani de industrie in urmă care nu se încumetă la performanta asta. Noi insă trebuie să reușim, deoarece am trecut, ca să zic așa, examenele pregătitoare pentru „clasa"’ acestui nou sortiment. Mărturie stau produsele- unicat realizate pină a- cum.Produs-unicat este și lin- goul de 103 tone, destinat arborelui de turbină pentru industria energetică, realizat la turnătoria electrică. Punct de vîrf în meserie. Și. deopotrivă, de mindrie. Cînd ii asculți ne inginerul Mihai 7 uchel ori pe maiștrii principali Emil 
Bilan și Mihai Pinzaru in- fătișind etapele „operațiunii lingou" pentru arborele de turbină generatoare de energie electrică trăiești, de fapt, intr-un timp comprimat, etapele perfecționării necontenite in această meserie a focului. Ela-

a patriei, avea doar 8 ani. Un am zare a consacrat II ani din viața lui de producție și din viața-viață Hunedoarei. Procesele de elaborare modernă a metalului acolo le-a descifrat intiia dată. Atit cit pot fi descifrate in 11 ani. Apoi, Mihai Pinzaru a mai dăruit vetrei de foc nestins a Galațiului. oțelăriilor de acolo, durate și ele in acest timp de istorie nouă, socialistă, de patru decenii, alți 17 ini din viața sa de producție și din viața-viață. Acum, cu această zestre, aici, mai aproape de locul natal, in lașiul siderurgic.Cum se vede, se petrece și cu această profesie ceea ce s-a intimplat cu atitea altele — majoritatea lor cu act de naștere in aceste patru decenii de viată liberă : posibilitatea practică de a fi profesată și in vatra natală. Reîntoarcere posibilă tocmai pentru că în fiecare loc natal s-a zidit, mult, cu trăinicie, oo- trivit strategiei Partidului Comunist Român privind dezvoltarea armonioasă a întregii țări. Si astfel. ..cererea de meserii" devine pretutindeni tot mai insistentă, lașiul- oferind din a- cest punct de vedere un exemplu apt pentru generalizări Ia scară națională.Am parcurs, intr-un număr al ziarului „Lupta Moldovei" de acum aproape patruzeci de ani. lista „întreprinderilor industria-

le". în afară de Nicolina — unde exista intr-adevar și o turnătorie care „elabora cu lingura" — statistica in cauză socotea demne de reținut o puzderie de ateliere de țesătorie. mori, dulgherii, vopsitorii, lumi- nărării... Lista cu pricina nu diferă cituși de puțin de cea din 1938 cînd, la Iași, „la circa 100 000 de locuitori reveneau abia 5 000 de salariați Industriali". (Azi numai Combi- ' gceu. u.r.ră cu mult peste 5 000.de oameni ai muncii). ;’Dar, sintem nevoiți face din nou nu-i vorba aici numai de saltul cantitativ. Este fapt cunoscut că puterea industrială a României a crescut in ultimii patruzeci de de -peste cincizeci de lașiul a cunoscut și el plin această „ridicare putere". Saltul calitativ insă nu-i mai puțin spectaculos. Cine și-ar fi închipuit, de oildă, in urmă cu patru decenii, că la lași se vor pro'esa meserii precum a- celea de chimist, metalurgist, electronist, forjor la presele de mare forță, sudură in mediu le argon, cu plasmă etc. Mihai Pinzaru și ortacii iul '/mai tineri iți vorbesc firesc despre turnarea lingourilor destinate turbinelor generatoare de energie electrică, despre strădania și ambiția de a asimila noi mărci de oteluri, alții iși încep obișnuitul zilei de muncă la mașinile cu comandă-program ori afișaj numeric, „viata meseriei merge Înainte", vorba meșterului Ștefan Turcu, incit nimic nu mai trebuie să mire.Și chiar că nu miră. Meseria de metalurgist, de azi, se îngemănează firesc cu destinul renăscut spectaculos al acestei ramuri industriale in cele patru decenii de socialism. O ramură care s-a dezvoltat continuu a cucerit treptele tehnicii de virf, s-a aliniat la performantele competitivității. Așa. Ia o simplă privire, profesia lui Ștefan - Turcu ori Mihai Pinzaru pare aceeași, dintotdeauna. O meserie a metalului incandescent. Cînd vezi insă ce iese din miinile acestor oameni, cînd ai sub priviri produsul muncii lor rezultat din minuirea celor mai moderne utila ie și tehnologii, îți dai seama de profunzimea schimbărilor. Sint înnoiri esențiale, proprii atitor alte ramuri economice, a! căror avint fără precedent propulsează România spre o nouă calitate a muncii și vieții, spre noi orizonturi de progres și civilizație.

aprecizarea,
ani ori. din la

cinema
© Imposibila iubire: SCALA (11 03 72)
- 9.15; 12.30; 15.45. 19. EXCELSIOR 
(65 49 45) -„8,15; 11; 16; 19, GLORIA

...  (47-46 75)1—r 8.45; 15;45; 19.
© Secrdtul tur Bachus : PATRIA
(11 86 25); -* 9. IL15; 13,30; fSt45: -I8^>

.2Q45. MODERN (23 71 01) - 9; .11,15; 
13.30; 15,45-: 18; -20,15. BUCURE$TI 
(15 61 54) - 8.45; 11: 13,15; 15.45; 18;
20.15.
© Trecătoarele iubiri t CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.
© Ringul : FEROVIAR (50 51 40) —
9; 11; 13.15; 15,30; 17.45: 19.45. CUL
TURAL (83 50 13) - 9: 11.15; 13.30;
15,45; 18; 20.15, FLAMURA (85 77 12)
- 8,15; 12; 14: 16: 18; 20.
© Un petic de cer : FERENTARI 
(80 49 85) - 15.30. 17.30: 19,30.
• Prea cald pentru luna mai : GIU-
LEȘTI (17 55 46) - 9; 11,15; 13.30;
15.45; 18: 20. VOLGA (79 71 26) - 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.
• Bocet vesel : VIITORUL (1! 48 03) 
15,30: '7.30: 19.30.
© Aventurile ursuleților polari — 
13,30, Secretul cifrului — 15; 17; 19 : 
FLACARA (20 33 40).
• Haiducul năzdrăvan — 9; 10.45;
12.30; 14; 17.30. îndrăgostit la propria 
dorință — 15.30; 19,30 : DOINA
(16 35 38).
• Arma misterioasă : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45:
20. ARTA (213186) - 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30.
• Gară pentru doi : GRIVIJA
(17 08 58) - 7,45; 12.15; 14,45; 17.15;
19.45. COSMOS (27 54 95) - 9; 11,30;
14; 16,30; 19.
• Astă-seară dansăm în familie fr 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Scuzați, dv. vedeți fotbal 7 : CO- 
TROCENI (49 48 48) - 15; 17,15; 19,30.
• Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20.
e Operațiunea Crossbow : CAPITOL 
(16 29 17) - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Febra aurului : SALA MICA A PA
LATULUI - 17,15: 20. FESTIVAL 
(15 63 84) - 9; 11.30; 14; 16.30; 19.15, 
MELODIA (12 06 88) - 9; 11.15; 13,30; 
15.45: 18; 20.15.
• Competiția : FAVORIT (45 31 70) -
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.15. FLO- 
REASCA (33 29 71) - 9.30; 14.30; 17:
19.45.
• Afacerea Pigot : VICTORIA
(16 28 79) - 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Efendi: BUZEȘTI (50 43 58) — 14; 
16; 18 20
® Strada Hanovra : DACIA (50 35 94)
- 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.
© Dublu delict : UNION (13 49 04) —
9,30; 11.30; 13,30: 15,45; 18: 20.

© Imperiul contraatacă t LIRA 
(31 71 71) - 15.30; 19.
© Cascadorul Hooper : DRUMUL SĂ
RIT (31 28'13) - 15.30: 17.30: 19,30.
• Naufragiul : PACEA (60 30 85) — 
15,30: 17,30; 19,30.
• Salamandra : STUDIO (59 53 15) —
10; 12; 14; 16: 18: 20, AURORA
(35 04 66) - 9; 11,15: 13.30; 15.45: »8: 
20‘,i5!1' ■ *
© Zică ee vor zice : POPULAR 
(35.15 J7) .15,30 17.30:. 19.30.
© Războiul Stelelor: MUNCA (21 50 97) 
— 45/30: 18,30.
© Domnișoara Noorie : TOMIS 
(21 49 46) - 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18: 
20.15.
• Camionul de cursă lungă t PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.

Știri sportive

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,30; (sala Atelier) : între patru ochi 
(A) - 19.
© Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Dean Kramer (3.U.A.) — 19. 
© Opera Română (13 18 57) : Seară 
vieneză — 15.30; 19.
© Teatrul de operetă (14 80 H) : Vo
ievodul țiganilor — 19.
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Mobilă șl durere — 1.9; (sala Grădi
na Icoanei, 12 44 16) : O lume pe scenă
— 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Mania pos
turilor — 15: Un pahar cu sifon — 
19, (sala „23 August") : Doi pe un 
balansoar — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Tres
tia gînditoare — 19.30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 16: 19.
© Teatru] „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Citadela sfărîmată — 
19,30: (sala Studio) : Trăsura la scară
— 17.30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, fiul îui fon — 19.30: 
(sala Giulești, 18 04 85) : Hotel „Zodia 
gemenilor* 4 — 19.
© Teatrul satiric-muzleal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint 
al dv. — 19.30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Corina — 19.30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert In... haz major — 
19.
© Teatru! „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 14: 18.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Dana și Leul — 10; Nică fără frică
— 17.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Suflete tari - 19.
O Estrada Armatei (sala C.C.A.. 
13 60 64) : Veselia are cuvintu! — 19,30

FOTBAL. La București, in meciuî cel mai interesant al etapei a 23-a. Steaua — Universitatea Craiova 2—1 (0—1). De asemenea, la București : Sportul studențesc — Petrolul 1—2 (1—0) ! ~ Scor egal, in deplasare, al fruntașei clasamentului F. C. Băii Mare - Dinamo 2'^2 (ț^-1). CeleIăî-;? te rezultate : §. C. Bacău — F. C. Argeș 0—1 (0—0) ; F. C. Bihor — Rapid 0—0 ; F. C. Olt — A.S.A. 4—0 ; Dunărea — C. S. Tirgovlște 3—1 (2—0) ; Corvinul — Politehnica Iași 2—0 (1—0) ; Chimia — Jiu! 1—0 (1-0).Clasamentul pentru primele cinci locuri : Dinamo — 34 p.. Steaua — 33 p.. Universitatea Craiova. Sportul studențesc și F. C. Argeș — cîte 28 p. Etapa a 24-a va avea loc duminică. 18 martie, cu meciul F. C. Argeș — Sportul studențesc drept cap de afiș.BOX. Turneul de box pentru „Centura de aur" a continuat miercuri la Palatul sporturilor și culturii din Capitală cu meciuri frumoase, urmărite cu viu interes de un public foarte numeros.în limitele categoriei semimijlocie, tinărul pugilist român Rudei Obreja a obținut o aplaudată victorie la puncte (decizie 5—0) în fața polonezului Andrzej Dobosz, iar la categoria mijlocie, Marius Popa (România) l-a întrecut la puncte •(decizie de 4—1) pe cubanezul Jorge Gonzales. La categoria cocoș : M. Finățan (România), vicecampion mondial la tineret, învinge, la puncte, pe T. Shawa (Siria). La categoria mijlocie: o aplaudată victorie a tină- rului I. Petrescu (România), care ciștigă, prin abandon in repriza a II-a, la C. Stoianov (Bulgaria). în gala de seară, la categoria semiușoară, cunoscutul boxer român Viorel Ioana l-a învins, la puncte, pe Roland Holtzmann (R.F. Germania).Astăzi se vor desfășura ultimele reuniuni preliminare, prima de la ora 15,30 și a doua de Ia 18,30.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins Intre 15 martie, ora 20 — 18 mar
tie, ora 20. tn tară : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor că
dea precipitații sub' formă de ploaie, 
lapovită și ninsoare ta început tn sud- 
estul țării, apoi, local. In regiunile ves
tice. Vintul va sufla slab pină la mo
derat, cu unele Intensificări de scurtă

durată In ultimele zile. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 6 
șl plus 4 grade, local mai coborite In 
primele nopți. Iar maximele vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, pe alocuri 
mal ridicate. Se va produce ceață În
deosebi tn centrul tării La București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros. Vor cădea precipitații slabe 
sub formă de ploaie, lapovlță șt nin
soare. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre minus 2 șl plus 2 grade. 
Iar maximele Intre 4 și 8 grade. (Liana 
Cazacioc, meteorolog de serviciu).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează : Numerele extraseIa tragerea excursiilor Pronoexpras din 14 martie 1984FAZA IExtragerea î : 28 34 14 35 5 27Extragerea a II-a : 38 44 16 9 29 11FAZA A II-AExtragerea a IlI-a : 17 8 43Fond total de ciștigurf : 1358 842 Iei. din care 77 535 lei report la categoria 1 — Faza I.
® UN ROBOT „PRE

VĂZĂTOR" a fost realizat la Institutul pentru construcția de mașini electronice din Moscova. Este vorba de un robot pentru transport, a cărui menire este aceea de a se deplasa in locuri necunoscute presărate cu felurite obstacole. Mai întii, robotul „inspectează" locul de jur-impre- jur cu ajutorul unui „ochi" \ laser — un sistem de vedere tehnică. Apoi iși schițează itinerarul optim de deplasare și abia după aceea se îndreaptă spre țelul propus. în plus, robotul înlătură numai obstacolele ce sint pe puterile lui, ocolindu-le pe celelalte.

• TRANSPORTOR CU 
PERNĂ DE AER. O firmă suedeză a realizat un cărucior manual cu pernă de aer destinat transportului intern din întreprinderi și magazii. Capacitatea de încărcare este de pină la două tone. Sub platforma sa, de jur-împrejur, se află amplasate duze care proiectează aer comprimat. Datorită „pernei" de aer ce se formează, căruciorul se ridică la patru centimetri deasupra podelei și poate fi astfel deplasat în toate direcțiile fără eforturi deosebite.
• MINIATURIZARE.Specialiștii japonezi au binecu

noscute realizări in ce privește miniaparaturile, al căror sortiment crește an de an. La familia miniradiouri, mlnimagneto- foane, miniautomobile, minite- lecamere s-a adăugat recent... minipicupul. El are lungimea de 280 mm, lățimea de 100 mm, tnâltimea de 80 mm. și funcționează cu baterii. Plăcile pot fi auzite la căști stereo, iar greutatea totală a acestui picup nu depășește 1 130 grame.
• UN NOU COM

BUSTIBIL. Pentru prima oară în Polonia, in cadrul Institutului de chimizare a cărbunelui din Zabrze, in procesul gazeificării forțate a lignitului s-a obținut

RETUTINDENI
• VIATĂ IN... REAC

TORUL NUCLEAR. Cercetători francezi au constatat că o serie de bacterii pot să suporte doze de radiații de citeva milioane de rad ; ale pot trăi chiar și in interiorul unui reactor nuclear ! tn cursul cercetărilor s-a observat că la bacteriile rezistente la radiații lanțul de acid dezoxiribonucleic, purtător al „informației genetice", are mult mai multe puncte de fixare de membrana celulei decit in cazul bacteriilor obișnuite. Atunci cind radiația 

întrerupe acest lanț, fragmentele Iși păstrează individualitatea, apoi se unesc din nou cu ușurință. Este un axemplu care ilustrează uimitoarea plasticitate a vieții la nivelul organismelor unicelulare.
• DIVERSIFICAREA 

SURSELOR ENERGETI
CE. Printr-o hotărire a ministerelor construcțiilor de locuințe, 'îmbunătățirilor funciare și energiei — informează ziarul „Egyptian Gazette" — in Egipt se prevede extinderea utilizării energiei solare și eoliene. Astfel, toate locuințele ce vor fi construite in noile orașe vor fi dotate cu sisteme proprii de folosire a energiei solare. Totodată, se are in vedere con

struirea unor Instalații frigorifice și de silozuri care vor folosi, alternativ, in funcție de condiții, atit energia soarelui, cit și cea a vintului. De asemenea, lucrările de imbunătâțiri funciare și de extindere a suprafețelor cultivate pe seama deșertului in zona El-Oinat prevăd, pentru irigații, utilizarea pompelor puse in acțiune de surse energetice netradițio- nale. Pe linia acestor preocupări, se are in vedere crearea unui centru de studii și cercetări in domeniul folosirii energiei sotare și eoliene.
• LUCRĂRI DE 

RESTAURARE LA MO
ENJO DARO. Specialiștii UNESCO antrenați in restaura

rea unuia dintre cele mat importante monumente ale civilizației antice din valea Indului — Moenjo Daro — apreciază că lucrările de consolidare trebuie accelerate. Situat la 400 km de orașul Karachi, ansamblul se află intr-o zonă supusă vinturi- lor, Inundațiilor și, in special, pe un sol îmbibat cu săruri minerale, elemente care distrug treptat infrastructura orașului antic. Așezarea Moenjo Daro a cunoscut o mare înflorire in epoca bronzului — anii 2500— 1500 i.e.n. Clădirile sale au fost construite din cărămidă, străzile erau pavate, iar In subteran se afla o Întinsă rețea de canalizare. Orașul ocupă o suprafață de 700 hectare și pină acum nu a fost adus la lumină in întregime.
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VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR-SA TRIUMFE RAȚIUNEA, SĂ PREVALEZE INTERESELE PĂCII!
Msdscii avertizează asupra urmărilor 

unul eventual război nuclecr
PARIS 14 (Agerpres). — In

tr-un in'erviu acordat buletin- lui 
UNESCO editat la Paris, prof, 
dr. Sune Bergstrom, cunoscut spe- 

. c'alist suedez in domeniul medi- 
\ cinii, laureat al Premiului Nobel pe 

----- ----------- a exprimai profunda 
---- e a medicilor și oameni

lor de știință din lumea întreagă 
față de urmările unui eventual 
război nuclear.

Cercetările științifice demonstrea
ză că un conflict nuclear ar avea 
urmări catastrofale pentru omenire, 
a subliniat savantul suedez. Iii ca
zul unui asemenea război va fi,

1 anul 1982,
1 îngrijorare
\ 
\ 
V
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„înarmările
de bunuri

practic, imposibil să se întreprindă 
■măsuri pentru acordarea de asis
tență medicală. Nici o rețea me
dicală din lume nu va putea asi
gura asistență sutelor de mii de 
victime care ar apărea in urma 
exploziei, socului termic și radiați
ilor declanșate numai de o 
de o megatonă. Urmările 
chiar și ale unei explozii 
plătoare . a unei singure 
existente 
depășesc 
oricărei 
știință.

bombă 
tragice 
intim- 
bombe 

in uriașul arsenal nuclear 
posibilitățile medicale ale 
țări, a subliniat omul de

o risipă nsiusiiîicaîă 
materiale"NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — într-un articol intitulat, ..Unt sau tunuri", revista „Forum du Developpement", publicată sub auspiciile unor organisme din sistemul O.N.U., amintește din nou că fiecare armă fabricată reprezintă, în ultimă instanță, o risipă nejustificată de bunuri materiale, sustrase nevoilor stringente ale umanității, o bucată de pîine sau un alt aliment vital de care sînt privați milioane și milioane de pă- mînteni, în special cei din lumea a treia, care suferă de pe urma foamei și subnutriției cronice. Inl context, sint reproduse unele datecare relevă adevărul preocupant) potrivit căruia cursa modernă aînarmărilor deturnează în fiecare

an între 5 și 6 la sută din resursele mondiale de la utilizarea lor firească, în scopuri sociale, orien- tindu-le spre scopuri militare, distructive. Tot mai multe țări in curs de dezvoltare sînt nevoite^ din rațiuni de apărare sau din alte motive, să cheltuiască o parte din resursele de care dispun pentru producerea sau achiziționarea de armamente.„Fără o schimbare radicală a priorităților financiare, arată articolul citat, anii '80 vor cunoaște o creștere economică mai redusă decît in deceniile anterioare. Consecințele unui asemenea fenomen riscă să fie grave pentru țările în curs de dezvoltare".
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Un studiu care evidențiază 
imperativul reduceriiWASHINGTON 14 (Agerpres).— Societatea de studii americane (instituție particulară) a dat publicității un document, insumind 340 de pagini, asupra înarmărilor nucleare în S.U.A.Se relevă că Statele Unite, care dispun deja de peste. 26 000 de arme atomice, au trecut acum la o producție accelera'ă de mijloace de distrugere nucleare, realizind zilnic opt noi arme nucleare.Cheltuielile anuale ale Statelor Unite pentru înarmarea nucleară

arsenalelor nuclearese ridică la 45 miliardă dolari, precizează autorii studiului, care adaugă că in S.U.A. există peste 700 de unități ale forțelor militare dotate cu arme atomice.în sfîrșit, potrivit studiului. Statele Unite dispun la ora actuală de peste 13 500 de arme nucleare strategice și de peste 12 500 arme nucleare tactice. Ele sînt amplasate în perimetrul a 200 de baze ‘militare din S.U.A. și din alte nouă țări.
Consultări preliminare în perspectiva 
scrutinului prezidențial din S.U.A.WASHINGTON 14 (Agerpres). — Rezultatele provizorii ale alegerilor preliminare desfășurate, marți, în nouă state americane in vederea desemnării candidatului Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din noiembrie a.c. indică o competiție strinsă intre principalii doi pretenden'.i-la învestitura democrată — fostul vicepreședinte Walter Mon- dale și senatorul Gary Hart. Astfel, senatorul Gary Hart a cîștigat scrutinurile din statele Florida, Massachusetts și Rhode Island, in timp ce Walter Mondale a obținut victoria in statele Alabama și Georgia.Rezultatele alegerilor preliminare democrate din celelalte patru state
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— Oklahoma,. Washington, Nevada șl Hawaii — nu au fost încă anunțate.Analiștii, de la Washington arătă că, pină.in prezent, confruntarea e- lectorală între candidații democrați a avut loc in 14 state, fiind ciștiga- tă în șapte state de Gary Hart. Cu toate acestea, Mondale conduce, pînă în prezent, în Cursa pentru Învestitură cu 289 de delegați la Convenția democrată, în timp ce senatorul Hart totalizează 186 delegați.întrucît senatorul George McGovern a anunțat că se retrage din cursă, mai concurează, în afară de cei doi, John Glenn și Jesse Jack- son.

PRAGA: Convorbiri româno-cehoslovacePRAGA 14 (Agerpres). — Președintele guvernului R. S. Cehoslovace, Lubomir Strougal, l-a primit pe tovarășul Marin Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vieeprim-ministru al guvernului Republicii Socialiste România, președintele părții române in Comisia mixtă guvernamentală româno- cehoslovacă de colaborare economică și tehnico-științifică, care se află intr-o vizită in Cehoslovacia.In cadrul întrevederii au fost evidențiate cu satisfacție relațiile de

prietenie și colaborare româno- cehoslovace, cursul lor mereu ascendent, in conformitate cu hotăririle și înțelegerile convenite cu prilejul in- tilnirilor la nivelul cel mai înalt. • S-a reafirmat, totodată, hotărîrea comună de a aprofunda și diversifica, in continuare, colaborarea bilaterală, in interesul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei generale a socialismului și păcii in lume.La primire a participat Ladislav Gerle, vicepreședinte al guvernului cehoslovac.
România reafirmă necesitatea adoptării 
unor măsuri eficiente pentru întărirea 

încrederii și securității in Europa 
Intervenția șefului delegației țării noastre la Conferința 

de la StockholmSTOCKHOLM 14 (Agerpres). — în preajma Încheierii primei sesiuni din acest an a Conferinței pentru măsuri de încredere și de securitate și pentru dezarmare in Europa, delegațiile țărilor participante depun eforturi în direcția identificării, pe baza propunerilor formulate, a cadrului general și a obiectivelor precise ale viitoarelor negocieri in scopul trecerii la convenirea primelor măsuri de încredere și de securitate, conform mandatului stabilit la reuniunea general-europeană de la Madrid.Pornind de la concepția președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la căile și modalitățile de întărire a încrederii și securității și de promovare a obiectivului vital al dezarmării pe continentul european, de la propunerile concrete avansate in acest scop de România, șeful delegației țării noastre, ambasadorul Constantin Ene, a subliniat, in intervenția din ședința plenară de miercuri, necesitatea imperioasă ca actuala conferință de la Stockholm — care este chemată ca prin rezultatele sale să contribuie in mod concret la reducerea și eliminarea pericolului de conflict militar in Europa — să treacă cit mai curind la un dialog real și la negocieri serioase. Aceasta se impune cu atit mai mult cu cit - situația prezentă de pe continent reclamă din partea tuturor statelor europene acțiuni constructive și urgente în vederea revenirii Ia o politică de destindere, colaborare și înțelegere. Realizarea unor măsuri concrete la conferință ar fi de natură să contribuie nu numai la ameliorarea situației de pe continent, dar ar influența, in același timp, și eforturile îndreptate spre soluționarea altor probleme internaționale majore.Referindu-se, in continuare, la prezentarea de către opt țări neutre și nealiniate a documentului de lu- - cru cuprinzind măsurile de increde- re și de securitate ce ar urma să fie convenite de către conferință, reprezentantul țârii noastre a arătat că atit abordarea, cit și propunerile cuprinse in acest document sînt similare sau apropiate de propunerile avansate de România și că, împreună cu celelalte propuneri existente, ele oferă o bună bază de cooperare pentru elaborarea de măsuri de încredere și de securitate cit mai eficiente și utile. La fel • ca și statele neutre și nealiniate, țara noastră consideră că forumul de la Stockholm trebuie să se desfășoare potrivit normelor de procedură ale C.S.C.E., in afara alianțelor militare, fiecare stat participînd la conferință pe baza egalității depline in drepturi, ca stat independent și suveran. Avind in vedere faptul că proble-

mele creșterii încrederii și securității in Europa sint de însemnătate vitală pentru toate popoarele continentului, aceste chestiuni. își pot găsi rezolvarea numai prin luarea in considerare a intereselor de securitate ale tuturor statelor participante, prin soluții elaborate in mod democratic, cu participarea directă a acestora.Reprezentantul român a subliniat că actuala conferință de la Stockholm va răspunde așteptărilor popoarelor europene in măsura in care ea va folosi pe deplin posibilitățile de care dispune pentru adoptarea unor măsuri eficiente, de natură să ducă la întărirea încrederii și securității pe continent și să deschidă in acest fel calea spre acorduri semnificative de oprire și schimbare a sensului cursei înarmărilor. în acest spirit, s-a subliniat necesitatea ca toate delegațiile participante să folosească pauza de aproape două luni, pină la următoarea sesiune a conferinței, pentru consultări constructive, in scopul trecerii, după reluarea lucrărilor, la negocieri concrete, in vederea îndeplinirii mandatului care se află în fața forumului general-european pentru încredere, securitate și pentru dezarmare in Europa.

Conferința 
asupra dialogului 

în libanBERNA 14 (Agerpres). — Cea de-a treia reuniune de lucru a noii runde a Conferinței asupra dialogului in Liban, reunită in localitatea elvețiană Lausanne, s-n desfășurat intr-o atmosferă de sinceritate — a declarat presei Walid Haddad, consilier al președintelui' Libanului pentru problemele securității naționale. Joi, Ia reluarea lucrărilor conferinței. pe baza acestor discuții și a propunerilor existente deja, Secretariatul Conferinței va prezenta partici- panTlor spre examinare un document general in problema efectuării unei reforme social-politice in Liban.In intervenția sa în cadrul conferinței, președintele Partidului Socialist Progresist, Walid Joumblatt, a declarat că partidul său, precum și mișcarea șiită „Amal", vor prezenta un document de lucru comun și a formulat o serie de propuneri menite să ducă la reglementarea situației din țară, păstrîndu-se integritatea țării.' El s-a. pronunțat, de asemenea, pentru înlăturarea totală a „con- fesionalismului politic".Liderul druz a cerut, totodată, formarea imediată în cadrul conferinței a unei comisii însărcinate cu „reconstruirea armatei pe baza unei politici de apărare conformă cu realitățile Libanului și a apartenenței lui Ta lumea arabă".BEIRUT 14 (Agerpres). — Apelul de încetare a focului, adresat belige- ranților din toate zonele de conflict de participanții la Conferința asupra dialogului in Liban, a fost respectat, in ansamblu, miercuri, la Beirut și împrejurimile acestuia — transmit agențiile internaționale de presă.S-au semnalat numai, potrivit a- gențiilor. o serie de încălcări limitate ale încetării focului in suburbiile sudice ale capitalei, intre militari ai forțelor fidele președintelui Amin Gemayel și milițiile antiguvernamentale.
DE

MEDALII DE AUR ACORDATE 
UNOR PRODUSE ROMANEȘTI. 
Două produse românești — „apara
tul numărător discriminator de 
vagoane", creație a Institutului de 
cercetări și proiectări tehnologice 
in transporturi, și .sortul d.e vin 
„Muscat Otcnel" — au fost meda
liate cu aur la Tirgul internațional 
de la Leipzig.ÎNTREVEDERI CHINO-TURCE. Convorbirile desfășurate, miercuri, la Ankara, între președintele Turciei, Kenan Evren, și președintele R. P. Chineze, Li Xiannian, au' evidențiat dorința celor două țări de a spori contactele și consultările bilaterale la nivel inalt și de extindere a cooperării pe diverse planuri. In abordarea problemelor internaționale — relatează agenția China Nouă — cei doi. șefi de stat au subliniat necesitatea de a se depune eforturi pentru salvgardarea

păcii mondiale, oprirea cursei înarmărilor și preîntîmpinarea unul război nuclear, menționindu-se că problema păcii și a războiului are o importanță vitală pentru popoarele lumii.NOII CĂPITANI REGENȚI AI REPUBLICII SAN MARINO. Consiliu) Mare și General (Parlamentul) din San Marino a ales pe noii căpitani regenți ai republicii — Gloriana Ranocchini, din partea Partidului Comunist, și Giorgio Crescentini, din aceea a Partidului Socialist. Noii căpitani regenți vor exercita funcția supremă in stat pe o perioadă de șase luni și își vor prelua atribuțiile la 1 aprilie. Este pentru a doua oară cind ■ o- femeie este aleasă in funcția de ‘căpitan regent al Republicii San Marino, remarcă agenția France Presse, care transmite știrea.

Consecințe ale crizei economice in țările capitaliste
FRANȚA : Șomajul în rîndul tinereluluiPARIS 14 (Agerpres). — Majoritatea celor 3,2 milioane de șomeri din Franța nu au împlinit incă 30 de ani, relevă un studiu sociologic efectuat de revista „Expansion". Majoritatea celor care nu au un loc

de muncă sint absolvenți ai școlilor medii sau profesionale. Potrivit estimărilor specialiștilor in economie ai revistei franceze, situația lor nu se va ameliora, întrucit există tendința ca șomajul să crească in continuare.
JAPONIA : Cel mai auster buget din ultimele deceniiTOKIO 14 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a Dietei ■ Japoniei a adoptat, cu 260 de voturi pentru și 238 contra, proiectul de buget pe anul financiar 1984, care începe la 1 aprilie, relatează agenția U.P.I. To- talizînd 50 600 miliarde yeni, cu numai 0,5 la sută mai mare decîț cel actual, bugetul este considerat drept cel mai auster din anul 1955. La toate capitolele bugetului, îndeosebi cele sociale, fondurile alocate sint

practic la sau sub nivelul celor actuale, cu excepția cheltuielilor militare, unde s-a prevăzut o sporire cu 6,55 la sută. In cadrul dezbaterilor, partidele din opoziție, care au votat împotriva proiectului de buget, au cerut reducerea cheltuielilor militare și sporirea, in funcție de necesități, a alocațiilor la capitolele strins legate de nivelul de trai al populației.
DATORIILE EXTERNE Șl DOBÎNZILE ÎNALTE 

-o grea povară pentru țările Americii LatineCIUDAD DE PANAMA 14 (Agerpres). — Cea mai gravă problemă a Americii Latine este imensa datorie externă globală a statelor de pe continent, care depășește 310 miliarde de dolari, a declarat la Ciudad de Panama Sebastian Alegrett, secretar executiv permanent al Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.), citat de agenția Prensa Latina.Numai pentru plata dobînzilor — a menționat el — țările latino-ame- ricane sint nevoite să ramburseze, anual, peste 45 miliarde de dolari, ceea ce duce la anularea planurilor lor de dezvoltare economică și socială.Criza economică a Americii Latine este determinată în cea mai mare parte de măsurile protecționiste impuse de statele occidentale industrializate în comerțul internațional, măsuri care frinează posibilitățile de export ale țărilor de pe continent, a subliniat Sebastian Alegrett.PUTERNICE CIOCNIRI au avut ' loc, miercuri, in orașul chilian • Punta Arenas, din sudul țării. între sute de persoane care demonstrau 1 pentru revenirea la un regim civil și o viață politică parlamentară și forțele polițienești trimise să re- | prime manifestația — transmite agenția Prensa Latina. Peste 60 de t persoane au fost arestate.RETRAGEREA GROENLANDEI DIN C.E.E, Miniștrii de externe ai Pieței comune au semnat proto- I colul în baza căruia Groenlanda se retrage oficial din C.E E.. înce- I pind de la 1 ianuarie 1985. Dună | cum se știe, în Urma unui referendum organizat in 1932, cetățenii .groenlandezi s-au pronunțat impo- triva apartenenței la Comunitatea •Economică (vest-) Europeană.
URMĂRILE SECETEI IN BRA

ZILIA. Aproape 3 milioane de per- 
spane din nord-estul Braziliei su- ■ 
feră din cauza secetei deosebit de 
grave ce se resimte in această ' 
regiune cu circa 35 de milioane de . 
locuitori. Circa 50 la sută din re
colta de porumb și fasole a fost ' 
distrusă, iar un mare număr de 
locuitori ai satelor au luat drumul’ 
orașelor.

După cum transmite agenția I.P.S., Sesiunea anuală a Comisiei Economice O.N.U. pentru America Latină (C.E P.A.L.) va avea loc la Lima, in perioada 29 martie — 6 aprilie. Pe ordinea de zi se vor afla în primul rind problemele privind situația economică din regiune și măsurile ce se impun pentru depășirea dificultăților din economiile naționale la- tino-americane.Guvernul argentinian se pronunță pentru normalizarea relațiilor cu Marea BrilanieBUENOS AIRES 14 (Agerpres). — Guvernul argentinian a cerut Marii Britanii să suprime zona exclusivă stabilită în jurul Insulelor Malvine (Falkland) și să pună, capăt militarizării acestui arhipelag, ca un prim pas spre restabilirea relațiilor diplomatice intre cele două țări Această cerere este conținută intr-u mesaj al președintelui Argentinei, Râul Alfonsin, adresat primului ministru britanic, Margaret Thatcher, și constituie un răspuns al guvernului de la Buenos Aires la propunerea Marii Britanii din 26 ianuarie a.c. sugerînd restabilirea schimburilor comerciale intre cele două țări și inițierea de acțiuni de natură să ducă la îmbunătățirea- relațiilor bilaterale, notează agenția France Presse.Guvernul argentihian — se arată în mesaj — „dorește să elimine obstacolele in calea normalizării relațiilor dintre cele două țări și înțelege ca obiectivul acestei normalizări să fie o revenire la situația existentă înaintea conflictului". Se precizează, de asemenea, că negocierile intre cele două părți trebuie să țină cont de rezoluțiile O.N.U. și că Argentina va respecta interesele locuitorilor din arhipelag.

TORȚA,

„Cursa înarmărilor trebuie oprită, pentru a nu duce omenirea la catastrofă
OPINIA PUBLICĂ DIN S.U.A. ÎN SPRIJINUL ÎNGHEȚĂRII ARMAMENTULUI ATOMICStatele Unite n-au mai cunoscut, din primii ani ai deceniului trecut, caracterizați prin amploarea protestelor împotriva războiului din Vietnam, acțiuni cu o atit de largă și cuprinzătoare bază de masă, ca acelea desfășurate în ultimul timp în sprijinul luptei pentru pace si dezarmare. Explicația acestei aprecieri, care aparține inseși presei americane, nu este decit una singură : niciodată in istoria Statelor Unite n-a avut loc o atit de intensă conștientizare a opiniei publice in legătură cu pericolul care amenință întreaga omenire ca urmare a escaladării continue a înarmărilor nucleare.

I

Necesitatea de a se acțio
na pînă nu este prea tîrziu. Este cert că poporul american, ca șț celelalte popoare ale lumii, a devenit mai conștient ca oricind de răspunderea ce-i revine în a determina oprirea cursei iraționale a înarmărilor. In ultimul timp, pe întreg teritoriul Statelor Unite s-au constituit și activizat sute de organizații pacifiste, reunind oameni de cele mai diferite ocupații și profesii — muncitori și fermieri, medici și juriști, veterani de război, studenți, profesori, personalități politice, oameni de știință, de litere și artă, funcționari publici, activiști pe tărîm obștesc.De o importanță deosebită este faotul că toate aceste organizații inițiază în diferite localități din țară — de la Atlantic la Pacific și din zona marilor lacuri pină în însorita Floridă — mari manifestații îmootriva cursei înarmărilor, pentru dezarmare-și pace. Locurile de desfășurare a unor asemenea acțiuni de protest sînt, de obicei, cele legate de activități cu caracter militar : baze. întreprinderi care fa- bri"ă armament, șantiere navale unde are loc lansarea navelor de război ori în fața Pentagonului (ministerul de războit. Au fost astfel blocate în reoetate rînduri intrările arsenalului militar Seneca, din statul New York, ale întreprinderilor „Rockwell ’nte’-natinn'1'" si ..Westinghouse Corp", m-oducătoare de arme, uzinelor nucleare „Pantex". de lingă Amarillo (Texas), șantierelor navale din Connecticut, unde se lansează submarinele dotate cu rachete „Trident", laboratorului „Livermore", unde sînt nuse la punct noi dispozitive nucleare etc. Și pretutin

deni s-a lansat avertismentul : 
„Amintiți-vă de Hiroshima !“.Pentru a avea o imagine a atitudinii opiniei publice americane, * semnificative sînt rezultatele unui sondaj desfășurat de cunoscutul Institut Gallup, care arată că 71 la sută din , persoanele intervievate s-au pronunțat in favoarea „unui acord de înghe
țare verificabilă a testării, produc
ției șl desfășurării armelor nucleare".Un rol deosebit -în conștientizarea populației îl au oamenii de știință, medicii care cunosc cel mai bine ce ar însemna un conflict nuclear. Zilele trecute, la Washington s-au încheiat lucrările Conferinței anuale a uneia din cele mai importante organizații antirăzboinice americane — „Medicii in lupta pentru răspunderea socială". Reprezentanții celor 149 de secții, răspindite în întreaga țară, care reunesc peste 30 000 de medici din Statele Unite, au discutat căile și modalitățile de mobilizare a opiniei publice în vederea intensificării luptei pentru eliminarea pericolului războiului nuclear.

înghețarea înarmărilor 
nucleare - temă principală 
în campania electorală. In‘ ceperea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din noiembrie indică o preocupare crescîndă a opiniei publice față de problemele politicii externe. Este semnificativ că spre deosebire de trecut, cind, de regulă, candidații la învestitură își fixau disputa în coordonatele politicii interne, în prezent primele luări de poziție ale celor care aspiră la învestitura din partea Partidului Democrat (întrucit președintele Reagan și-a anunțat intenția de a candida din nou, în cadrul Partidului Republican lupta pentru desemnarea candidatului este practic închisă', au fost axate pe problemele externe. Astfel, potrivit agenției U.P.I., senatorul Gary Hart și fostul vicepreședinte Walter Mondale — ciștigă- torii testelor de pînă acum, ca și alți trei candidați — intre care fostul astronaut John Glenn — s-au pronunțat pentru „înghețarea cursei în
armărilor nucleare". Ei, precizează agenția; „au- fost de acord că este 
nevoie de înghețarea mutuală și ve- 
rlfmabliă a testării, producției șt dez
voltării armelor nucleare și a vecto

rilor purtători". La rîndul lor, senatorii Alan Cranston și Ernest Hol- lings — care .intre timp s-au rStrâs din cursa pentru obținerea învestiturii — au sprijinit in Senat rezoluții privind înghețarea înarmărilor nucleare. De asemenea, fostul senator democrat George McGovern s-a pronunțat în favoarea unui acord între S.U.A. și U.R.S.S. „care să pu
nă capăt cursei înarmărilor șl să re
ducă cheltuielile militare in condiții 
de deplină securitate".La rîndul său, senatorul Edward Kennedy — una din personalitățile politice cele mai proeminente ale țării — a estimat că „un val popular 
in favoarea înghețării armamentelor 
nucleare, ca un prim pas spre redu
cerea lor, este .in mișcare pe întreg 
teritoriul Statelor Unite".O poziție clară in favoarea încetării cursei înarmărilor și realizării unor măsuri de dezarmare a adoptat și contraamiralul în retragere Gene La Roque, directorul Centrului de informații asupra problemelor militare. într-o scrisoare deschisă, el a cerut Administrației să renunțe la planul de instalare a celor 572 rachete „Pershing 2“ și de croazieră în Europa occidentală, evitindu-se, astfel, „declanșarea unei noi spirale in 
cursa înarmărilor".Puternice glasuri se ridică in Statele Unite împotriva tendințelor de militarizare a Cosmosului. După cum se știe, in noul buget militar, prezentat Congresului pentru anul financiar care incepe la 1 octombrie, a fost inclusă suma de 5,6 miliarde dolari prevăzută pentru „deplasarea cursei înarmărilor in Cosmos", acțiune denumită de presa americană, cu un termen sugestiv, „războiul stele
lor". în acest context, renumitul astronom american Carl Sagan, directorul Laboratorului de cercetări interplanetare al Universității Cornell, declara la o conferință de presă : „Dacă nu va fi împiedicată militari
zarea Cosmosului, atunci spațiul din 
jurul planetei noastre ar putea de
veni sursa unui război termonuclear 
devastator pentru locuitorii Terrei". El s-a pronunțat pentru începerea de negocieri asupra unui proiect de tratat care să interzică amplasarea în spațiul cosmic a oricăror armamente.Răsunetul extraordinar pe care l-a avut filmul TV „The Day After" („Ziua de după"), vizionat de nu mai

puțin de 100 milioane de americani, care înfățișa în chip realist urmările cumplite ale unui atac cu rachete nucleare asupra unui oraș american, arată intr-adevăr cit de acută este în rindul opiniei publice conștiința pericolului atomic. Mesajul este simplu : trebuie să se treacă la acțiune înainte de a fi prea tîrziu. La fel de elocvent a fost și mesajul filmului documentar „A sosit timpul", care și-a propus, de asemenea, să dezvăluie grava amenințare care planează asupra planetei. „A sosit timpul — spune comentatorul la sfirșitul filmului — să se pună capăt unei ase
menea evoluții periculoase, să fie 
barată calea spre catastrofa nucleară. 
A sosit timpul ca oamenii de toate 
convingerile să-și spună răspicat cu- 
vintul pentru înghețarea armamen
telor, să ceară Congresului, Adminis
trației să acționeze pentru realizarea 
unor acorduri de dezarmare, care să 
garanteze pacea și securitatea po
porului american, a tuturor popoa
relor".

„Locuri de muncă — nu 
arme I” Ămplele acțiuni de masă desfășurate în Statele Unite în vederea trecerii la măsuri concrete de dezarmare sint determinate și de convingerea opiniei publice că intensificarea cursei înarmărilor are consecințe grave chiar și fără ca armele să fie folosite. Astfel, sporirea masivă a cheltuielilor militare in S.U.A. constituie principala cauză a deteriorării situației economice. Așa cum a- ratâ presa americană, fondurile irosite pentru înarmări au ajuns să reprezinte anul acesta 29 la sută din totalul cheltuielilor bugetare ale țării. Consecințele acestei situații — in prezent alocațiile destinate Pentagonului au depășit cheltuielile din perioada celui de-a| doilea război mondial, ca și din timpul războaielor din Coreea și Vietnam — sint vizibile pentru oricine : o datorie publică uriașă (numai dobinzile la datoria publică a guvernului vor totaliza anul acesta 149,5 miliarde dolari), un masiv deficit bugetar și comercial de natură, așa cum scrie „CHRISTIAN SCIENCE MONITOR", să „amenințe procesul 
de redresare a economiei, generînd 
spectrul recrudescenței dobînzilor 
bancare, reducerii investițiilor, reve
nirii recesiunii și creșterii șomajului". Tocmai de aceea, manifestațiile

Mii și mii de femei americane, sosite din diverse zone ale țării, ou organizat o demonstrație de protest în orașul Seneca (statul New York), în fața uzinelor unde sint montate rachetele „Pershing" și de croazieră, care urmează să fie expediate in Europa occidentalăpopulare pentru pace sint însoțite de lozinci ca „Locuri de muncă — nu 
arme „Sporiți cheltuielile sociale 
— nu cele destinate Pentagonului !". Pentru că, de fiecare dată, cind bugetele militare au crescut, s-au operat reduceri serioase la capitolele bugetare privind nevoile sociale. în mod grav au fost amputate asistența pentru cele mai sărace pături ale populației, fondurile pentru sănătate, pentru invățămînt și transportul public, ajutoarele de șomaj etc. Chiar și Martin Feldstein, șeful grupului de consilieri economici ai președintelui Statelor Unite, a apreciat că trebuie operate reduceri la bugetul american pe anul 1985, in special in domeniu! cheltuielilor militare, pentru a se diminua deficitul bugetar estimat la hu mai puțin de 180 miliarde dolari.Peste 100 de organizații sindicale, de tineret, de femei, diferite alte organizații obștești, antirăzboinice, printre care „Mișcarea pentru inghe- țarea armelor nucleare", „Cetățenii pentru o politică nucleară înțeleaptă", „Consiliul pentru o pace viabilă" și altele, au organizat un marș național de protest spre Washington sub două

lozinci, care exprimă elocvent simțămintele imensei majorități a americanilor : „Să oprim cursa înarmărilor 
nucleare și convenționale !“ —
„Muncă, pace, echitate !“. Această amplă acțiune a urmat „marșului spre Washington" desfășurat in august anul trecut, cu participarea a peste 300 000 de persoane, sub deviza „Locuri de muncă, libertate, 
pace !“.Nu de mult, în Statele Unite a luat ființă o nouă organizație obștească, „Mobilizarea poporului împotriva războiului". în declarația dată publicității la constituire, se adresează „un 
apel fierbinte tuturor locuitorilor 
Statelor Unite ale Americii ca. ală
turi de- forțele iubitoare de pace din 
întreaga lume, să-și intensifice lupta 
împotriva cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare și pace". „Știm — se adaugă în apel — că această luptă nu-i 
ușoară, că trebuie acționat intens 
pentru a determina guvernul să 
schimbe cursul actualei politici și să 
se angajeze pe linia păcii, a 'înțele
gerii și colaborării. Dar sîntem si
guri că victoria va fi a noastră, a 
tuturor popoarelor iubitoare de pace".

Nicolae PLOPEANU

Protest 
al R.P.D. Coreene 

în Comisia militar,., 
de armistițiuPHENIAN 14 (Agerpres). — Un avion de tip „SR-71" aparținind forțelor militare americane a pătruns in spațiul aerian al R.P.D. Coreene, survolind zonele Kosong și Sonbong, din provincia Hamgyong de Nord, informează agenția A.C.T.C. Se precizează că este pentru a doua oară in cursul acestei săptămîni cind se înregistrează astfel de acțiuni. Reprezentantul părții R.P.D. Coreene in Comisia militară de armistițiu din Coreea a protestat față de această nouă ■»provocare, cerind să se ia măsuri de încetare imediată a unor asemenea acțiuni periculoase.

Precizări cu privire la 
poziția Angolei in problema 

NamibieiLUANDA 14 (Agerpres). — Intr-un comunicat al Ministerului angolez de Externe se precizează că Angola dorește o conferință asupra Namibiei. „numai în cazul in care ea feste realizată din inițiativa secretarului general al O N.U." și vizează aplicarea rezoluției 435 a Consiliului de Securitate — transmite agenția A.N.G O.P., citată de agențiile France Presse și A.P. La această conferință discuțiile ar trebui să se poarte între părțile aflate în conflict — Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și guvernul de la Pretoria, Angola urmind să participe, dacă va decide aceasta, doar in calitate de observator — se menționează in comunicat.
ÎN COMISIA O.N.U.

PENTRU DREPTURILE OMULUI 
Condamnare fermă 
a ideologiei fasciste 

și neofascisteGENEVA 14 (Agerpres). — Comisia O.N.U. pentru drepturile omului, a cărei sesiune continuă la Geneva, a adoptat o rezoluție prin care condamnă ideologia fascistă și neofascistă, întemeiată pe intoleranță rasială, ură și teroare. Comisia a adresat tuturor statelor, precum și instituțiilor și organismelor din sistemul O.N.U. apelul de a marca în anul 1985 împlinirea a 40 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial și de a folosi acest prilej pentru mobilizarea și intensificarea eforturilor in lupta împotriva ideologiei fasciste.
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