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In intîmpinarea alegerilor de la 17 martie

VOTUL PENTRU CANDIDAȚI! FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

- voi peniro prezentul si viitortil looms al patriei I
T.......  ,................. .............. .......... .. ......... ......... , ......................... .. .  •..................... . :.. — f

„Să facem astfel incit alegerile de la 17 martie să constituie o 
mărturie puternică a unității întregului nostru popor, în cadrul Fron
tului Democrației și Unității Socialiste, în jurul Partidului Comunist 
Român - forța politică conducătoare a întregii națiuni, care nu are 
și nu va avea nimic mai presus decît interesele poporului, cauza so
cialismului și comunismului, pacea, libertatea și suveranitatea Româ
niei, bunăstarea și fericirea întregii națiuni!”

NICOLAE CEAUȘESCUtn întreaga tară apropierea alegerilor de la 17 martie se caracterizează printr-o atmosferă de vie însuflețire, de puternică mobilizare în toate domeniile de activitate socială, pentru obținerea de noi succese în muncă, de noi realizări pe drumul neîntrerupt al poporului spre progres, spre o civilizație socialistă tot mai înaltă. Imaginea limpede, tabloul luminos al acestui viitor este configurat de Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism — strategie sigură a Înfloririi patriei, a bunăstării materiale și spirituale a poporului— care stă la baza platformei electorale a Frontului Democrației și Unității Socialiste.în aceste zile se desfășoară. tn întreaga țară adunările cetățenilor pentru depunerea candidaturilor propuse de F.D.U.S. în acest cadru se înscrie un moment de înălțătoare semnificație politică, de vibrantă rezonantă patriotică : ce! mai iubit fiu a! poporului, aflat de două decenii — cele mai glorioase și mai bogate In înfăptuiri din Întreaga noastră istorie— în fruntea destinelor României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost propus candidat al Frontului Democrației și Unității Socialiste in alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională. Se poate afirma cu deplin temei că. prin propunerea făcută, adunarea cetățenilor din circumscripția electorală nr. 1 ..23 August" a municipiului București a dat expresie sentimentelor profunde de dragoste și recunoștință cu care întregul nostru popor îl Înconjoară pe conducătorul stimat și respectat al partidului și al țării — la această pro

punere subscriind de fapt întregul popor, toți cetățenii patriei într-o indestructibilă unitate de gind, acțiune și voință.Așa cum s-a subliniat, alegerile de la 17 martie reprezintă un eveniment de o deosebită importanță politică în viața țării, pentru traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., ele avînd misiunea de a determina, pe baza celei mai largi consultări democratice, constituirea Întregului sistem al organelor puterii de stat — de la organul suprem, Marea Adunare Națională, pînă la consiliile populare, ale județelor, municipiilor, comunelor, ale fiecărei localități. Importanța alegerilor generale de deputați este reliefată de însăși însemnătatea pe care partidul nostru o acordă rolului organelor de stat îfi înfăptuirea politicii partidului, în întreaga operă de făuțire a noii societăți. ..înfăptuirea obiectivelor' cincinalului viitor și dezvoltării în perspectivă a României pînă in anul— sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul la Congresul al XÎII-lea — impune, ca necesitate obiectivă. creșterea și mai puternică a rolului statului in planificarea, organizarea și conducerea unitară a întregii activități economico-sociale, pe baza planului național unic",Analizind evoluțiile vieții politice din țara noastră, se poate spune că ele au fost marcate, în ultimul timp, de momente și evenimente de o. însemnătate fundamentală, care se completează și formează un ansamblu unitar :— există, astfel, un tablou limpede al obiectivelor și o strategie fermă de acțiune, cristalizată prin

hotărîrîle adoptate de Congresul la XIII-lea pe baza obiectivelor Programului partidului ;— există, de asemenea, clar și categoric exprimată, adeziunea totală a întregului popor, a tuturor păturilor și categoriilor sociale la aceste hotărîri, așa cum a reliefat elocvent Congresul al III-lea al F.D.U.S. — cel mai larg organism ‘democratic la țării ;— se vor crea acum, respectiv, prin alegerile de Ia 17 martie, acele instrumente de Însemnătate hotărî- toare pentru materializarea acestor obiective și acestei adeziuni, respectiv organele puterii de stat, cărora le revine sarcina de a asigura, pe parcursul legislaturii ce urmează, aplicarea Directivelor stabilita de Congresul partidului.
Prin votul de la t7 mar

tie cetățenii patriei sînt 
chemați să-fi efprime 
hotărî rea de nezarunci- 
nat de a munci neobosit, 
a tace totul pentru a 
transforma în realitate 
vie strălucitul propram de 
înflorire a României sta 
bilit de Congresul al 
Xlll-lea al partidului !Este, astfel, bine cunoscut rolul Marii Adunări Naționale, ca organ suprem al puterii de stat și ca unic organ legiuitor în adoptarea și consfințirea cu putere de lege a planurilor și programelor dezvoltării economice și sociale, a bugetului de stat, a tuturor pîrghiilor fundamentale ale conducerii- economiei naționale și vieții sociale, în același timp, consiliile populare, organe locale democratice ale

puterii de stat, sprijinindu-se în întreaga activitate pe participarea largă a tuturor cetățenilor, au atribuții deosebit de largi, în continuă extindere, în ceea ce privește gospodărirea și dezvoltarea multilaterală a fiecărui județ, a fiecărei localități, de la înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economică în profil teritorial și pînă la realizarea autoapro- vizionării și activităților edilitare.Iată de ce votul de la 17 martie, acordat cu încredere candidaților Frontului Democrației și Unității Socialiste va exprimă, ca semnificație majoră. încrederea in Programul partidului, angajamentul ferm de a face totul pentru aplicarea șa cu. consecvență în viață.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvînt-area la deschiderea Congresului al III-lea al F.D.U.S., se poate aprecia că Frontul Democrației și. Unității. SOpiaîlSte se jjjțezțpiă JaUțșes-., te alegeri cu un bogat tablou de remarcabile realizări. Oricine aruncă o privire retrospectivă asupra cronicii actualei legislaturi nu poate să nu. fie impresionat de rodnicia acesteia, de buchetul rezultatelor, care au încununat a- cești ani de muncă dîrză, de importante și incontestabile succese.Cu deosebită satisfacție și min- drie. patriotica se reliefează progresele substanțiale In dezvoltarea și modernizarea economiei naționale, temelia progresului întregii țări. Astfel, in industrie, tn primii doi ani ai cincinalului, ritmul de creștere a producției a fost de 2.8 la sută anual, în 1983 — de 4.8 la sută, în 1984 producția Indus-(Continuare in pag. a II-a)
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Hui ale cetățenilor despre realizările economico-sociale ale acestei bogate legislaturi

tn climatul însuflețitor de muncă rodnică în care întregul popor, sub conducerea partidului, întâmpină alegerile de la 17 martie, colectivele de oafneni ai muncii acționează cu răspundere și spirit gospodăresc pentru îndeplinirea In cele mai bune condiții a planului pe anul 1985. Tn acest context, intre sarcinile de mare actualitate subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la înaltul forum al democrației și unității socialiste, de o deosebită însemnătate este intensificarea activității pentru reducerea consumurilor materiale, pentru recuperarea și rcfolosirea materialelor. a subansamblelor ți diferitelor piese, care trebuie să asigure o parle importantă — in unele. domenii de peste 50 la sută — a aprovizionării tehnico-matcriale. . Concret, in acest an decisiv ai actualului cincinal, ponderea materialelor refo- Iosibile în asigurarea necesităților de consum productiv urmează să ajungă la 63.3 la sută la cupru electrolitic, 43,9 la sută la plumb 40.6 la sută la aluminiu primar, ia 44 la sută din încărcătură metalică pentru producția de oțel și piese turnate. 24.7 la șută din materialele fibroase pentru producția de hirtfi și cartoane și la 30 la sută din totalul necesităților de piese de schimb pentru reparații și întrețineriCare este semnificația acestor proporții 7 In primul rind trebuie reținut că există de acum un sistem organizat, care funcționează din ce în ce mai bine, de colectare, preluare și readucere în circuitul economic a unor importante cantități de resurse materiale și energetice refolosibile.. Ca urmare a măsurilor luate, a fost creată structura de bază a upei adevărate industrii a reciclării materialelor, combustibililor. energiei, în cadrul căreia sa desfășoară o activitate susținută, ps baza unor programe de lucru bine conturate, cu măsuri și responsabilități precise. în temeiul acestor premise este deci limpede că sarcinile de plan în domeniul recuperării și valorificării materialelor șl energiei sînt realiste, au condiții certe de înfăptuire. De altfel, la cele mai multe categorii de materii prime și materiale creșterea sarcinilor de recuperare nu marchează un salt sensibil în acest an, comuarativ cu realizările din anul precedent. Ceea ce se cuvine remarcat este caracterul intensiv, calitativ al prevederilor de pian respective. Mai exact, trebuie

să se pună un accent cu totul deosebit pe gospodărirea judicioasă a resurselor refolosibile. pornind de la locul de unde rezultă și contânutnd cu valorificarea lor superioară, eficientă în producție.
Toate materialele refolosibile - operativ 

în circuitul productivIndustria reciclării este, prin excelență, o industrie eficientă. Bunăoară, în acest an. potrivit planului, urinează a se recupera și valorifica materiale refolosibile in valoare de circa 30 miliarde lei ; aproape 13 miliarde lei reprezintă economiile ce. se vor realiza ca urmare a recondi- ționârii, cel puțin în proporțiile planificate, a pieselor de schimb : după cum, resursele energetice care vor fi valorificate in anul 1985 sint cu 20.5 la sută mai mari decit in 1984.Ca atare, cu toată răspunderea trebuie să se înțeleagă că ceea ce s-a stabilit prin planul pe 1985 in acest domeniu este lege ; resursele materiale și energetice planificate a fi recuperate și valorificate, piesele de schimb prevăzute a fi recondiționate au fost luate in calcul ca resurse de bază in echilibrarea balanțelor materiale. Deci, o ne- realizare cît de mică a sarcinilor in activitatea de colectare și valorificare, în industria reciclării materialelor și energiei, poate determina dezechilibrarea balanței materiale respective, ceea ce înseamnă mai puține resurse materiale și energetice pentru producție.Concret, cara sînt direcțiile de

acțiune pentru îndeplinirea riguroasă a planului în acest domeniu 7O deosebită însemnătate are strin- gerea cu grijă in vederea reintroducerii in circuitul economio a tuturor materialelor refolosibile. astfel Incit să nu se irosească nici o cantitate din aceste resurse de bază ale producției. Dispunem pentru aceasta de unități specializate in fiecare județ, care asigură colectarea și o primă prelucrare a materialelor refolosibile. O serie de întreprinderi au fost dotate cu Utilaje și instalații speciale pentru pregătirea, prelucrarea sau recondiționarea materialelor și pieselor de schimb. Important este ca aceste condiții tehnice și organizatorice create să fie utilizate tn mod corespunzător, cu înaltă eficiență. Subliniem aceasta deoarece anul trecut nu și-au realizat sarcinile de recuperare : la oțel — unități din industria metalurgică ; la metale neferoase — unități din industria de mecanică fină, electronică și electrotehnică ; la uleiuri uzate — unități din industria chimică ; la hirtii-cartoane — unități din industria lemnului și a materialelor da construcții.

Străbătând în aceste zile meleagurile brașovene, cunoscînd oamenii și locurile, am avut curiozitatea să răsfoim și cărțile de impresii ale unor mari întreprinderi și instituții cu o activitate dinamică, trepidantă, ale unor muzee cu exponate rare, ale unor centre turistice de o aleasă frumusețe. Am aflat cuvinte de prețuire la adresa brașovenilor, a destoiniciei și hărniciei lor. Pornind de aici, ne-am propus ca în aceste zile premergătoare alegerilor de la 17 martie, în acest timp al sporirii responsabilității civice, cetățenești, al evaluării împlinirilor și al proiectelor temeinice pentru viitor, să-i întrebăm pe scurt chiar pe brașoveni despre felul în care-și văd județul, cum și-I reprezintă în prezent și perspectivă.Consemnăm citeva răspunsuri :
— Brașovul e mândria primului 

loc pe țară la producția de trac
toare, de motoare cu combustie in

ternă, de rulmenți, de autocami
oane, realizate la nivelul tehnicii 
mondiale — Olimpia Ursu. mun
citoare la turnătoria întreprinderii

țiune — Ilarie Munteanu, director 
general al Centralei industriale de 
tractoare și autocamioane.

— Brașovul ? Ieri a însemnat ti-
BRAȘOV:

Argumentele unor mi rodnici
..Tractorul", membră In Consiliul 
Național al Oamenilor Muncii.

— Locul concret al răspunderii 
noastre față de alegători, față de 
țară — Marin Stoianovici. prim- 
vicepreședinte al consiliului popu
lar județean. ’ /

— Unul dintre cele mai puternice 
detașamente muncitorești ale 
României, spirit revoluționar în ac-

nerețea mea, azi « tinerețea viguroasă a patriei — cont. univ. dr. ing. Filofteia Negruțiu, rector al 
Universității.

— Realizarea frumoasă a unui 
vis, treapta prezentului către nă
zuințe viitoare — Keresztes loan. 
inginer la întreprinderea de auto
camioane, membru in Consiliul oa

menilor muncii de naționalitate 
maghiară.

— Locul inimii mele, al inspira
ției și al creației — Helfried Weiss, 
pictor și gravor.

— Brașovul e întruparea, tn chiar 
miezul patriei, a ideii de unitate — Vasile Oltean, directorul Muzeului 
de istorie din Schei.Ginduri frumoase ce le însoțesc munca, faptele, viața, ginduri- bilanț, gînduri-perspectivă.Muncitoarea. Olimpia Ursu ne vorbea despre locul I pe țară ocupat la atâtea produse de bază ale economiei naționale. Se știe că întotdeauna Brașovul a reprezentat pe harta economică a României unul dintre cele mai industrializate județe. Și totuși comparația cu ceea ce însemna dezvoltare în trecut se poate face destul de greu. Diferentele sint impresionante : din 1945 și pînă în prezent producția(Continuare în pag. a V-a)

Prevederile legaleDesigur, este mult mai simplu, mal comod să se scoată din magazii sau depozite materii prime sau materiale noi decît să fie utilizate materiale refolosibile care mai trebuie sortate și pregătite. Dar această atitudine, care contravine celui mai elementar spirit gospodăresc, este inacceptabilă în condițiile exigențelor actuale. Se știe că, prin lege, fiecare întreprindere are obligația să elaboreze bilanțuri materiale, care trebuie să oglindească limpede, deopotrivă, materiile prime și materialele ce urmează să fie introduse in fabricație, cele ce se vor regăsi în produsele fabricate, precum și cantitățile și structura materialelor și a pieselor de schimb recuperate. Din păcate însă, acest instrument prețios, la îndemina tuturor unităților economice, nu este utilizat peste tot așa cum prevăd reglementările legale, irosindu-se încă însemnate valori materiale.Contrar opiniei unor cadre de conducere din întreprinderi, care consideră activitatea de recuperare și

strict respectate!valorificare a materialelor refolosibile drept incomodă și dificilă, se cuvine să precizăm că sortarea și pregătirea corespunzătoare a resurselor materiale refolosibile reprezintă o sursă importantă de economii, de beneficii. De exemplu, Încărcătura unui vagon de fier vechi formată din utilaje casate, dar nedezmembrate, poate fi vindută ca atare pentru suma de 10 000—20 000 let Dar dacă prin dezmembrare și sortare se obțin și 1 000 kg metale neferoase, atunci se pot încasa in plus 20 000—40 000 lei. Aceasta corespunde și interesului general, intrucît la un singur vagon se pot economisi 1 000—1 500 dolari, cit ar costa aducerea din import a metalelor neferoase respective. Mai mult decît atît, pentru pregătirea șarjelor și elaborarea oțelului din metalul amestecat cu cupru, zinc și plumb sînt necesare cheltuieli suplimentare generate de consumurile sporite de materiale refractare ; în plus,' nict produsul finit nu este de calitate co-(Continuare în pag. a V-a)
Țara în ritmul Înnoirilor

Luni 18 februarie, chiar 
la începutul acestei săp- 
tămini, pornind de la o 
ședință desfășurată la sec
torul 2 de partid al Capi
talei și parcurgind cir
cumscripțiile electorale 
cu popasuri in locuri 
unde s-au organizat case 
ale alegătorului și centre 
de afișare a listelor, am 
recapitulat ceea ce, de 
fapt, in fiecare zi. la fie
care ceas, constată oricine 
parcurge larga cuprindere 
administrativă din nord- 
estul Bucureștilor.

Ședința de birou dezbă
tuse o problemă pe cit de 
acută, pe atit de modernă 
pentru o industrie în pli
nă dezvoltare — proble
ma autoutilării. Nivelul 
de competență al discu
ției, soluțiile tehnice ca și 
concluziile organizatorice 
care au decurs mi-au 
configurat deodată la un 
alt mod — modul cregției 
tehnice dirijate de comu
niști experimentați — 
viața industrială a celor 
trei mari platforme ce re
alizează producția secto
rului. Industriile erau di
verse — de la electronica 
ce reprezintă aici o pro
porție de 87 la sută din 
producția țării, pină la 
industria bumbacului sau 
centrala linii ; de la țevi 
sudate sau fabricarea ace
lor pompe complexe, a 
căror funcționare asigură 
ritmuri în agricultură ca 
și în domenii tehnice de 
vîrf, pînă la industria 
lemnului sau a maselor . plastice ; de la mecanica

fină lă uzine ca „Acumu
latorul" sau „Neferal". Di
verse ca specific și pro
ducție, precum evantaiul 
— largul evantai determi
nant de irfdependență e- 
conomică — al industriei 
întregii țări.

Dar trăsătura comună 
pe care o constatam era 
acel nivel de competență 
cu care o adunare de co-

nuit, poate prea obișnuit 
și prea in firescul său. 
Pentru că este vorba des
pre mari artere pe care 
le parcurgem adesea : 
Mihai Bravu, Vergului, 
Șoseaua tancului. Calea 
Moșilor, Pantelimonul, 
bulevardul Lacul Tei, 
Colentina, toate la un loc 
apte să constituie ele sin
gure un mare oraș ultra
modern..' L-am descifrat

Corneliu LEU

muniști stabilea măsuri 
specifice unui ritm mo
dern de dezvoltare, admi
nistrare și organizare. Un 
ritm care asigură tocmai 
ceea ce menționam mai 
înainte; acea necesară in
dependență, acea existen
ța prin forțe proprii da
torită cărora economia 
românească ridică necon
tenit nivelul întregii 
vieți a țării. Discuția 
aceea dintre comuniștii 
unui, sector, tocmai in a- 
ceastă direcție de progres 
iși aducea moderna con
tribuție la existența prin 
forțe proprii a unei in
dustrii in plină afirmare.

Cu Imaginea conturată 
astfel — imaginea unor 
platforme industriale ce 
impjin necontenit ritm 
modernizării întregii vieți 
— am descifrat, parcă 
pentru prima oară altfel, 
peisajul urban din jur. 
Un peisaj devenit obiș-

ji mi l-am configurat alt
fel : in sensul apariției 
bruște și impunătoare a 
imaginii pe care o oferă 
astăzi aceste locuri. 
Locuri al căror nume, nur 
mai rostit, și incă mai a- 
mintește de zonele neplă
cute ale unei tradiții de 
București mărunțit.

Sint cele mai noi car
tiere .ale.Capitalei și cele 
mai modeme. Citeva ci
fre oferite de Nicolae Ba
dea, primarul’ sectorului, 
spun tot : trei pătrimi, 
șaptezeci și cinci la sută 
adică din locuințele lor, 
sint noi, construite in ul
timele două decenii ; nu
mai in anii 1980—1984 
s-au ridicat 451 de blocuri 
cu 27196 de apartamente 
și sute de mii de metri 
pătrați de spații comer
ciale — cam cît avea în 
întregime vechiul Bucu
rești. Deci putem consi
dera fapt evident că toa

te aceste modeme spa
ții urbanistice repre
zintă cu fruntea sus Bucu- 
teștiul „Epocii Nicolae 
Ceaușescu".

Sint noi în construcția 
lor toate aceste zone — 
ca un corolar al înnoirii a- 
celei industrii despre care 
vorbeam mai .înainte — și 
care tot in ultimele două 
decenii au înflorit pe te
renurile mingiiate de 
lacurile — și ele înnoite
— ale Capitalet:

Parcursesem doar o 
parte, un „eșantion" din 
București ; și unul si 
mai restrins din întreaga 
țară. Dar oricît de rk- 
strins ar fi. un eșantion 
îți oferă toate caracteris
ticile a ceea ce reprezin
tă. Iar ceea ce reprezen
ta, pentru mine, in ziua 
de început a acestei săp
tămâni. sectorul bupureș- 
tean parcurs erau, mai ales, ritmurile țării tn 
ziua de azi: ritmurile 
dezvoltării și consolidării 
ei prin gindirea, pricepe
rea și făpta comunistă.

Cind părăseam terito
riul sectorului pornind 
spre Metrou — această 
altă mare realizare in 
ritmul accelerat al epocii
— am întâlnit mulțime de 
lume entuziastă • adunin- I 
du-se spre aleile uzinelor 
„23 August". Pe buzele 
tuturor era un nume : Ceaușescu. Se îndreptau 
spre Adunarea în care era 
propus prjmul deputat al 
țării. Printre ctitoriile din 
jur. se îndreptau spre lo
cul unde era propus Cti
torul.

PENTRU

UN MUNICIPIU MEREU 
MAI ÎNFLORITORPrilej de evaluare, cu îndreptățită mindrie, a drumului parcurs in ultimii cinci ani, alegerile de la 17 martie sint întâmpinate de toate localitățile patriei eu, o zestre edilitară sporită, cu o .înfățișare mereu mai frumoasă, cu jn plus de modernitate. Printre ele se înscrie și municipiul Brașov. Puternica dezvoltare industrială a orașului de la poalele Timpei, creșterea dotărilor social-culturale, modernizarea generală sint însoțite firesc de o amplă acțiune urbanistică, aici tnălțîndu-se în acești ani 20 500 de apartamente noi. Frumuseților seculare ale construcțiilor Brașovului Ii s-au adăugat, în anii actualei legislaturi, noi dimensiuni - mărturii luminoase ale atenției pe care partidul, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă ridicării nivelului de tYai al întregului popor.

PERIOADĂ DE MARI ÎNFĂPTUIRIOAMENII MUNCII 1N ACEASTĂ
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AGENDĂ ELECTORALĂ

Importante măsuri 
în pregătirea alegerilor

IERI AU CONTINUAT ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

• Au fost delimitate circumscripțiile electorale și au fost 
confirmate comisiile electorale centrale și locale • în toate ora
șele șl comunele sînt expuse spre consultare listele de alegători

Decretul Consiliului de Stat privind sta
bilirea datei alegerilor pentru Marea Adu- 
nar« Națională și consiliile populare, decret 
semnat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste România, 
a dat curs desfășurării importantelor acti
vități care compun procedura electorală, a 
inaugurat șirul unor ’maortante măsuri de 
organizare șl pregătire a alegerilor de la 
17 martie.

La loc de frunte »e cuvine a fi mențio
nat faptul că, în întreaga țară, au început 
depunerile de candidaturi de către Frontul 
Democrației și Unității Socialiste. Mo
mentul de cea mai «naltă semnificație pa
triotică îl constituie propunerea celui mai 
iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, drept candidat în alegerile de 
deputați pentru Marea Adunare Națională 
în circumscripția electorală nr. 1 „23 Au
gust" din Capitală.

In contextul genergl al pregătirii alege
rilor, în viața și aspectul localităților patriei 
au intervenit elementele specifice campa
niilor electorale.

Astfel, IN ORAȘE, pe majoritatea arte
relor de circulație, precum și la sediul con
siliilor populare din COMUNE, la cămi
nele culturale, in punctele cele mai frecven
tate, a fost afișată de’imitarea circumscrip
țiilor electorale. Este prima dintre măsu
rile ce fac posibilă exercitarea in deplină 
cunoștință de cauză a dreptului de a alege.

Cunoașterea exactă a acestor delimitări 
este cu atît mai necesară ținînd seama de 
transformările importante «urvenite în dez
voltarea localităților — de faptul câ au 
apărut alte străzi, cartiere noi întregi, s-au 
edificat noi platforme industriale care au 
atras în jurul lor o populație mărită, ori au 
populat zone nelocuite.

Imediat după fixarea datei votării, Con
siliul de Stat a stabilit norma de reprezen
tare pentru alegerea depu*aților in Marea 
Adunare Națională, delimitarea, numerota
rea, denumirea circumscripțiilor electorale 
pentru organul legiuitor suprem, precum și 
numărul circumscripțiilor «lectorate pentru 
consiliile populare județene. La rîndul lor, 
toate consiliile populare județene au sta
bilit numărul, delimitarea și numerotarea 
circumscripțiilor electorale municipale, oră
șenești și comunale, iar Consiliul popular 
al municipiului București a fixat numărul, 
delimitarea și numerotarea circumscripții
lor electorale ale sectoarelor, precum și ale 
comunelor din Sectorul agricol Ilfov.

Pentru alegerea deputaților in Marea 
Adunare Națională au fost stabilite un 
număr de 369 circumscripții electorale, iar 
pentru consiliile populare județene, 4 671 
circumscripții electorale.

Numărul circumscripțiilor pentru consi
liile populare ale localităților este propor
țional cu numărul locuitorilor cu drept 
de vot.

In acest interval au fost, de asemenea, 
create centre de afișare a listelor de alegă
tori. Este deosebit de important ca fiecare 
cetățean să verifice dacă este înscris în 
aceste liste, să se convingă personal că nu 
există omisiuni sau erori in ceea ce privește 
înscrierea.

De altfel, pentru a veni în sprijinul cetă
țenilor, pe toate străzile, în locuri vizibile, 
săgeți indicatoare, de culoare albastră, 
orientează spre locurile în care sînt expuse 
aceste liste. In majoritatea cazurilor, cen
trele de afișare corespund sediilor secțiilor 
de votare. Tot spre a înlesni accesul alegă
torilor, posibilitatea lor de a verifica în
scrierea în liste, au fost oganizate și 
alte locuri de afișare. Astfel, în satele foarte 
mici, unde nu sînt stabilite secții de votare, 
copii de pe liste sînt puse la dispoziția ale
gătorilor la căminele culturale sau școli.

Au fost confirmate toate comisiile elec
torale. Comisiile electorale sînt formate din 
reprezentanți ai Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, ai organizațiilor care îl 
compun, precum și din reprezentanți de
semnați in adunări ale alegătorilor din 
întreprinderi și instituții, de la sate.

La unul din centrele de afișare a listelor de 
alegători din CapitalăFoto : S. Cristian

CETĂȚENE Șl CETĂȚENI!

Verificarea înscrierii în listele de alegători con
stituie o îndatorire civică, o importantă măsură pen
tru asigurarea exercitării drepturilor electorale.

Consultați, așadar, neîntîrziat listele de alegători!

(Urmare din pag. I)trlală sporind într-un ritm de a- proapfe 7 la sută. Producția de cereale în primii patru ani ai actualului cincinal a fost cu circa 2 milioane tone mai mare decit media cincinalului anterior, în 1984 — în pofida condițiilor climatice grele — obținîndu-se cea mai mare producție cerealieră din Istoria țării.Acești cinci ani — un răstimp atît de. recent — au văzut ridi- cindu-se pe pămîntul patriei grandioase ctitorii ale socialismului. Vastul program de investiții al actualului cincinal — de circa 1 200 miliarde lei — a asigurat modernizarea și dezvoltarea forțelor de producție, darea în funcțiune a circa 1 850 noi capacități de producție. A fost dat in folosință Canalul Dunăre—Marea Neagră, mărturie peste vremuri a forței economiei noastre naționale și a capacității creatoare a constructorilor socialismului. Continuindu-se politica de amplasare judicioasă în teritoriu a noilor obiective, s-a asigurat în fiecare județ o producție pe locuitor de circa 70 000 lei. în 1985, volumul comerțului exterior al României este cu Z8 la sută mai mare decit în 1980, iar în ultimii 4 ani s-a realizat o balanță comercială activă.Pentru partidul nostru, pentru statul nostru, pentru toate orga

nele puterii de stat, scopul întregii activități productive, economi- co-sociale este omul — creșterea bunăstării sale. Tocmai rezultatele obținute in dezvoltarea economiei au făcut posibilă ridicarea constantă a nivelului de trai al celor ce muncesc de la orașe și sate. De pildă, în primii ani ai cincinalului, retribuția reală a tuturor categoriilor de oameni ai muncii a
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în primul rlnd. se evidențiază faptul că însemnătatea și amploarea acestor rezultate oglindesc nemijlocit marea forță creatoare a orînduirii noastre, superioritatea modului de organizare socialistă a societății — factorul hotăritor care a făcut posibile marile succese obținute. într-o perioadă în care efectele crizei economice nu au cruțat, practic, nici o țară a lu-

Adunări cetățenești organizate de Frontul Democrației 
și Unității Socialiste pentru desemnarea candidaților 

in alegerile de deputați pentru Marea Adunare Naționalăîn Capitală, precum șl tn numeroase municipii, orașe și localități din țară au continuat, miercuri, adunările cetățenești in cadrul cărora au fost propuși candidați ai Frontului Democrației și Unității Socialiste In alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională.Au fost propuși pentru Marea Adunare Națională următorii candidați ai Frontului Democrației șl Unității Socialiste :în județul ALBA — Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, In circumscripția electorală nr. 2 Sebeș ;în județul ARAD — Elisabeia Sabău, muncitoare, secretar adjunct al organizației de bază de la întreprinderea de încălțăminte „Libertatea" Arad, și Viorica Raffai, muncitoare, secretar adjunct al organizației de partid pe secție la întreprinderea textilă Arad, In circumscripția electorală nr. 2 — Arad-Vest ;în județul ARGEȘ — Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, in circumscripția electorală nr. 4 — Cîmpulung ; Aurica Petrescu, secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., în circumscripția electorală nr. 8 — Stîlpeni ;în județul BACAU — Adrian Stoica, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Chimice, în circumscripția electorală nr. 10 — Moinești ; Valentin George Anas- tasiu, directorul Combinatului petrochimic Bbrzești ; loan Rusu, directorul întreprinderii electro- centrale Borzești. și Constantin Uzum, directorul întreprinderii de utilaj chimic Borzești. în circumscripția electorală nr. 8 — municipiul Gheorghe Gheorghlu-Dej ;în județul BIHOR — Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.B., in circumscripția electorală nr. 8 — Dr. Petru Groza ; Paula Prioteasa, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. In circumscripția electorală nr. 9 — Beiuș ;în județul BISTRIȚA-NASAUD —• Victoria Rusu, președintele Comitetului județean O.D.U.S. Bistri- ța-Năsăud. inginer la întreprinderea de produse electrotehnice, și Alexandra Crăița Ionescu. președintele Comitetului municipal O.D.U.S. Bistrița, medic la spitalul județean, în circumscripția electorală nr. 1 — Bistrița ;în județul BOTOȘANI — Geor- geta Podaru, tehnician, secretar al comitetului de partid Ia întreprinderea textilă „Moldova" din Botoșani, Epistimia Turcu, lnginer- șef la întreprinderea textilă „Moldova" Botoșani, și Aurora Iosub, inginer-șef- la întreprinderea de confecții Botoșani, in circumscripția electorală nr. 1 — Botoșani- Nord ;.în județul BRAȘOV — Marin Nedelcu, prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., în circumscripția electorală nr. 10 — Făgăraș ; Emilia Sonea, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Eleonora Cojocaru. vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale. în circumscripția electorală nr. 11 — Rupea ;în județul BRAlLA — Alexandru Gagu, directorul întreprinderii de utilaj greu „Progresul" Brăila, loader Cioricl, directorul întreprinderii „Laminorul" Brăila, și Valeriu Popa, directorul întreprinderii elec- trocentrale Brăila, în circumscripția electorală nr. 3 — Brăila-Nord ;în municipiul BUCUREȘTI — Radu Voinea, președintele Academiei Republicii Socialiste România, în circumscripția electorală nr. 20 — Giulești, Elena Marta Dumitrescu, director general al Centralei industriale de medicamente.

cosmetice, coloranți și lacuri, și Doina Hanganu, șef de serviciu, secretar al comitetului de partid la întreprinderea chimică „Stela", în circumscripția electorală nr. 4— Energeticienilor ; Aneta Ciocan, președintele Comitetului Uniunii Sindicatelor din unitățile sanitare. Constanța Vlad, prorector la Institutul de medicină și farmacie — București, și Constanta Tețu, directorul Spitalului nr. 2 C.F.R. București, în circumscripția electorală nr. 28 — Colentina ;In județul BUZĂU — general- maior Gheorghe Voinea. în circumscripția electorală nr. 4 — Ziduri ;In județul CARAȘ-SEVERIN — Maria Nuțu, secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R., în circumscripția electorală nr. 5 — Teregova ;în județul CALARAȘI — Dinu Daniliuc, președintele C.A.P. Gur- bănești, Constantin Popa, președintele C.A.P. Dor Mărunt, și Vasile Zglobiu, președintele C.A.P. Valea Argovei, în circumscripția electorală nr. '5 — Lehliu-Gară :In județul CLUJ — Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, în circumscripția electorală nr. 3 — „16 Februarie" — Cluj- Napoca.In județul CONSTANȚA — Nl- tolge Mihalache, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., în circumscripția electorală nr. 3 — Constanța-Vest ; Vasî- le Bulucea, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, în circumscripția electorală nr. 10 — Cernavodă ;In județul COVASNA — Ioan Inceu, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular județean Covasna, in circumscripția electorală nr. 3 — In- torsura Buzăului ; Gyarmathy Ana-Marla, secretar al comitetului de partid la întreprinderea de căn- fecțil din Tg. Secuiesc, și Demeter Klara, directorul întreprinderii comerciale de stat din Sfîntu Gheorghe, în circumscripția electorală nr. 2 — Tg. Secuiesc ; -în județul DÎMBOVIȚA — Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, în circumscripția electorală nr. 5 — Găești;în județul DOLJ — Gheorghe Stoica, prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., în circumscripția electorală nr. 10 — Segarcea ; Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiala și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe. în circumscripția electorală nr. 13 — Leu ; Marin Lungu, prim-secretar al Comitetului municipal Craiova al P.C.R., în circumscripția electorală nr. 3— Craiova — Craiovița Nouă ; Constantin Teodorescu, directorul Institutului național de creație științifică și tehnică, și Nicolae Dobre, director adjunct la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru industria construcțiilor de mașini, in circumscripția electorală nr. 5 — Craiova— „1 Mai" ;In județul GALAȚI — Florentin Ion Sandu, director general adjunct la Centrala industrială siderurgică Galați, și Constantin Lefter, secretar al comitetului de partid la Combinatul siderurgic Galați, in circumscripția electorală nr. 2 — Galați-Vest ;în județul GIURGIU — Tincuța Ungureanu, președinte al Comitetului județean O.D.U.S.-Giurgiu, maistru la întreprinderea textilă „Dunăreană", și Elena Nedelescu, președinte al Comitetului municipal O.D.U.S.-Giurgiu. operator Ia întreprinderea textilă „Dunăreană". în circumscripția electorală nr. 1 — Giurgiu.

In județul GORJ — lulia Feroiu, secretar al Comitetului comunal de .partid Lelești, și Mâria Vîlcu, secretar al Comitetului comunal de partid Turcinești, în circumscripția electorală nr. 6 — Bumbești-Jiu ;In județul HARGHITA — Ion Ciorbă, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular județean Harghita, in circumscripția electorală nr. 6 — Cris- turu Secuiesc ;In județul HUNEDOARA — Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. in circumscripția electorală nr. 3 — Hunedoara-Est ;în județul IAȘI — Constantin Leonard, prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., în circumscripția electorală nr. 11 — Răducăneni ; Poliana Cristeșcu. președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, în circumscripția electorală nr. 1 — lași- Nord-Vest ; Ioan Toma, prim-secretar al Comitetului județean Iași al U.T.C., în circumscripția electorală nr. 12 — Țibănești ; Vasile Mutu, directorul Combinatului de utilaj greu, Constantin Gâlea, directorul întreprinderii de mașini agregat și mașini-unelte speciale, și Emil Uncheșel, directorul întreprinderii „Tehnoton". în circumscripția electorală nr. 5 — Iași- Vest ;în județul IALOMIȚA — Ion Spătăreln, președintele C.A.P. Gheorghe Doja, Marcel Dobra, președintele C.A.P. Gîrbovi, și Anghel Mircea Dan, președintele C.A.P. Grindu, in circumscripția electorală nr. S — Căzănești ;în județul MARAMUREȘ — Ioan Folea. ministrul geologiei. In circumscripția electorală nr. 9 — Borșa ;în județul MEHEDINȚI — Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință șl Tehnologie. în circumscripția electorală nr. 4 — Vinju Mare ; Elena Encuțescu, tehnician, secretar al comitetului de partid la Combinatul de prelucrare a lemnului Dro- beta-Turnu Severin, Rodica Șandru. tehnician, secretar de organizație de bază la Combinatul de prelucrare a lemnului, șl Mina Știrbu, maistru, secretar al comitetului da partid Ia întreprinderea de confecții Drobeta-Turnu Severin, în circumscripția electorală nr. 1 — Drobeta-Turnu Severin-Est ; Maria Negoiescu, președinte al Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Gruia, și Maria Cîrlig, lnginer-șef la C.A.P. Pristol, în circumscripția electorală nr. 5 — Cujmir ;în județul MUREȘ — Ion Teoreanu, ministrul educației și învățămîntulul, în circumscripția electorală nr. 6 — Tîmăveni ;Galpal Suzana, secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., In circumscripția electorală nr. 7— Rlciu ; Mihai-Dorel Popa, directorul Combinatului de îngrășăminte chimice, și Octavian Mora.ru, directorul întreprinderii de materiale fotosensibile din cadrul Combinatului de îngrășăminte chimice, in circumscripția electorală nr. 6— Luduș;în județul NEAMȚ — Ion Catrl- nescu, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., In circumscripția electorală nr. 5 — Tîrgu Neamț ; Ștefan Mangu, directorul întreprinderii de țevi din Roman, și Constantin Giosan, directorul întreprinderii mecanice Roman, In circumscripția electorală nr. 7 — Roman ;în județul OLT — Alexandru Orzată. directorul întreprinderii de aluminiu din Slatina, în circumscripția electorală nr. 1 — Slatina;în județul PRAHOVA — Tudor Postelnicu, membru supleant al

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministru secretar de stat, șef al Departamentului Securității Statului, in circumscripția electorală nr. 7 — Băicoi ; loan Avram, viceprim- ministru al guvernului, în circumscripția electorală nr. 3 — Ploiești- Vest ; Mircea Ionescu, prim-secretar al Comitetului municipal Ploiești al P.C.R., în circumscripția electorală nr. 4 — Ploiești- Nord ;în județul SATU MARE — Floare Chilian, tehnician, secretar adjunct al comitetului de partid la întreprinderea „Ardeleana", și Ra- veca Dumbrăveanu, tehnician, secretar al organizației de partid la întreprinderea de morărit și panificație, în circumscripția electorală nr. 1 — Satu Mare-Sud ;în județul SIBIU — Ludovlea Cazan, gravor, secretar adjunct al comitetului de partid la întreprinderea „Vitrometan" Mediaș, șl Viorica Hudea, muncitoare, secretar adjunct al biroului organizației de bază la întreprinderea textilă „Tîrnava" Mediaș, în circumscripția electorală nr. 4 — Mediaș ;în județul SUCEAVA — Tamara Maria Dobrin, președinte al Biroului Executiv al Consiliului Național al F.D.U.S., în circumscripția electorală nr. 10 — Cîmpulung-Moldo- venesc ; Mircea Dobre, directorul Combinatului minier — Suceava, și Dumitru Bălan, directorul întreprinderii de prospecțiuni și explorări geologica „Suceava", în circumscripția electorală nr. 9 — Gura Humorului ;în județul TELEORMAN — Elisabeta Stătescu, secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., în circumscripția electorală nr. 6 — Drăcșenei ; Iacob Felea, directorul Combinatului de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele, și Gheorghe Jianu, secretar al comitetului de partid la Combinatul de îngrășăminte chimice, In circumscripția electorală nr. 3 —Turnu Măgurele ;în județul TIMIȘ — Cornel Pacoste, prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., In circumscripția electorală nr. 12 — Făget ; Maria Ciocan, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., în circumscripția electorală nr. 9 — Jimbolia ; Elena Pngna, secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., în circumscripția electorală nr. 11 — Orțișoara ;în județul TULCEA — Ileana Colesnicencu, secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R., tn circumscripția electorală nr. 4 — Măcin ; Cristian Boiangiu, directorul Combinatului metalurgic Tulcea, și Aurel Urcan, directorul întreprinderii de alumină Tulcea, în circumscripția electorală nr. 1 — Tulcea ;în județul VASLUI —■ Florea Dumitrescu, guvernatorul Băncii Naționale, în circumscripția electorală nr. 6 — Murgeni ;în județul VÎLCEA — Pantelimon Ungureanu, secretar al comitetului de partid la Combinatul chimic din Rîmnicu Vîlcea, și Ion Bolnavu, secretar al comitetului de partid la Antrepriza de construcții hidrotehnice Olt-Superior, tn circumscripția electorală nr. 2 — Rîmnicu Vîlcea — Sud ;în județul VRANCEA — Marla Ghițulică, prim-secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., în circumscripția electorală nr. 2 — Odobești ; Steluța Balint, secretar al Comitetului comunal de partid Gugești, și Petrică Baltă, secretar al Comitetului comunal de partid Cîrligele, în circumscripția electorală nr. 6 — Gugești.
★Tot miercuri s-au desfășurat adunări cetățenești In care au fost depuse candidaturi pentru deputați tn consiliile populare.

toate forțele la edificarea 
socialismului și comunis
mului pe pămîntul scum
pei noastre patrii !O realitate Incontestabilă este faptul că aceste realizări au fost obținute prin munca harnică, plină de abnegație, a eroicei noastre clase muncitoare, țărănimii, inte-

ani. în epoca ce poartă cu mln- drie numele conducătorului partidului și poporului, „Epoca Ceaușescu", stau mărturie faptului că, strlns unit în jurul unui partid puternic și cutezător. în frunte cu un conducător înțelept și clarvăzător, un popor liber poate înfăptui adevărate minuni pe drumul spre o civilizație tot mai înaltă.

el sigur șl demn. Se știe că aceste succese n-au fost obținute deloc ușor, că au presupus eforturi, — pentru că orice înaintare spre mai bine are probleme și greutăți de învins — dar ele sînt incomparabil mai ușoare decit uriașele dificultăți pe care le-a implicat scoaterea țării din stagnare și înapoiere. din întîrzierea el economică șl socială. Așa cum dificul-
VOT PENTRU PREZENTUL Șl VIITORUL LUMINOS AL PATRIEI!
crescut cu 6 la sută, iar la sfîrșl- tul anului 1985 va fi cu 8 la sută mai mare față de 1980. Sumele a- locate pentru cheltuieli sociale revin. în medie, la circa 13 000 lei pe familie in 1985. față de 10 440 în 1980. Prin darea în folosință. în acest cincinal, a 750 000 de apartamente noi. se asigură, în medie, peste 12 mp suprafață locuibilă de persoană.Evocarea acestor lnsuflețitoare rezultate, Îndeosebi evidențierea modului cum au fost obținute, a factorilor care le-au determinat, are o importantă deosebită, mai ales în lumina apropiatelor alegeri.

mii. clnd o serie de fenomene dintre cele mai dramatice — șomaj neîndurător, inflație galopantă, stagnare economică — afectează state dintre cele mai dezvoltate din punct de vedere industrial, realizările pe care poporul român le trece în revistă arată că. fără să fi fost ocoliți de efectele crizei. modul de producție socialist și-a reafirmat robustețea, puterea, superioritatea.
Prin votul de la 17 mar

tie, să ne exprimăm ade
ziunea fermă fafă de o- 
rînduirea socialistă, hotă- 
rîrea de a contribui cu

lectualitățil, a Întregului nostru popor. Se poate astfel aprecia că toate izbinzile reprezintă rodul unității intregulul popor, al muncii înfrățite a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, al coeziunii intregii națiuni in jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ca și realizările de pînă acum, toate succesele viitoare nu pot fi decit rezultatul muncii asidue, desfășurate în deplină unitate, de toți fiii națiunii noastre socialiste. Nimic nu a căzut din cer și nimic nu va cădea vreodată de-a gata. Dezvoltarea României in anii socialismului, progresul — fără termen de comparație în istorie — marcat în ultimii 20 de

Votul de la 17 martie 
să fie un vot al unității 
de granit a tuturor fiilor 
patriei, fără deosebire de 
naționalitate, al coeziu
nii indestructibile a în
tregului nostru popor în 
jurul partidului, al con
ducătorului stimat șl iu
bit — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.O garanție supremă a tuturor Înfăptuirilor este conducerea de către partid a procesului istoric, de importanță covîrșitoare, al înaintării României spre viitorul

tățile au fost Învinse Întotdeauna, tot așa ele vor fi Învinse și de acum înainte, printr-o înaltă conștiință a oamenilor, prin tenacitate și bărbăție, prin voință și u- nitate, cum se vede și din înfruntarea cu condițiile aspre ale acestei ierni. Factorul esențial, fundamental este acela că. prin politica înțeleaptă și consecventă dusă de partid, prin înaltele țeluri umaniste ale acestei politici, orice încercări vor fi depășite, asigurîn- du-se In mod neabătut înaintarea poporului pe calea progresului, pentru că partidul comuniștilor nu are alte țeluri decit progresul României, făurirea unei vieți prospere. tot mai bune, pentru toți cetățenii patriei.

Votul de Ia 17 martie 
să reprezinte votul Încre
derii nestrămutate în po
litica Partidului Comunist 
Romăn, care are și va a- 
vea întotdeauna drept 
tel suprem omul, nivelul 
înalt al vieții sale mate
riale și spirituale IVeștile sosite zilnic de pe Întreg cuprinsul țării atestă succesele de seamă pe care oamenii muncii din toate domeniile de activitate le obțin In această perioadă de puternică angajare revoluționară. Este modul cel mal potrivit, mal demn și mai eficient de a întâmpina aiegerile de la 17 martie, de a întări prin fapte de muncă votul pentru candidații F.D.U.S. îmbărbătează In acest sens cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la înalta tribună a Congresului al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste : „Avem ferma convingere că întreaga națiune, întregul nostru popor vor demonstra, prin votul lor. încrederea nestrămutată in mărețele realizări pe care le-am obținut, hotărirea de a face totul pentru a asigura ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație, înfăptuirea Programului partidului, intărirea continuă a independenței și suveranității

Mora.ru


SCINTEIA — joi 21 februarie 1985 PAGINA 3

------- ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR DE LA 17 MARTIE--------

AMPLĂ MOBILIZARE ÎN FIECARE ÎNTREPRINDERE, ÎN FIECARE COLECTIV
PENTRU REALIZAREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE

Depășirea planului la producția de țiței
— printr-o buna organizare a muncii

Campania agricolă de primăvară
— temeinic pregătită!Darea de seamă prezentată in fata adunării generale de președintele consiliului oamenilor muncii, maistrul Constantin Chiliban, a evidențiat cu satisfacție bilanțul rodnic al eforturilor depuse de harnicul colectiv al Schelei de producție petrolieră Țicleni in cursul anului trecut. Acționindu-se cu hotărire în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului privind noua organizare a producției in sectorul extracției de țiței și gaze, întreaga activitate a fost ridicată pe un plan superior, obținindu-se. suplimentar. 3 474 tone țiței, peste 80 milioane metri cubi gaze naturale, precum și o însemnată cantitate de gazolină.Bilanțul pozitiv prezentat nu a constituit însă motiv de automulțu- mire. „Avînd în vedere potențialul rezervelor și caracteristicile zacă- mintului din perimetrele noastre — se sublinia în darea de seamă — cerem specialiștilor, tuturor muncitorilor schelei mai multă gîndire tehnică, fermitate și promptitudine în găsirea și aplicarea celor mai e- ficiente măsuri, știind că numai in acest fel vom răspunde nevoilor de materii prime și resurse energetice ale țării, vom putea întîmpina cu rezultate cit mai bune în producție alegerile de la 17 martie".Această poziție fermă, muncitorească, marcată de conștiința răspunderii pentru creșterea producției de țiței și gaze s-a regăsit în cuvîn- tul celor mai mulți dintre participanta la dezbateri. „Ne-am înscris anul trecut printre formațiile fruntașe — spunea maistrul Gheorghe Mara, de la brigada I Țicleni — ob- ținînd suplimentar 1 100 tone țiței șl peste 2 milioane metri cubi gaze naturale. La prima vedere s-ar putea crede că ne-am făcut pe deplin datoria. Trebuie să recunoaștem însă deschis că persistă încă multe deficiente în activitatea noastră — absențe de la program, lucrări executate superficial, slaba gospodărire a materialelor — că nici noi, șefii de formații, nu ne-am făcut pe deplin datoria. De aceea, consider că în acest an trebuie Să punem accent pe organizarea mai judicioasă a activității la fiiveltir fîebăfef Sonde pentru a valorifică Irităgral potențialul de muncă al fiecărui meîn- bru al colectivului nostru".Au fost analizate deschis si cauzele : fluctuația încă mare a personalului, nivelul scăzut de pregătire profesională al unor muncitori, slaba influență educativă a șefilor de formații, ' aprovizionarea neritmică cu materiale și piese de schimb. „Toate aceste neajunsuri — sublinia în cuvintul său Ion Stănoiu, șeful brigăzii 2 — trebuie eliminate cu desăvîrșire încă de pe a- cum. pentru a suplini deficitul de forțe de muncă și a asigura înfăptuirea la termen a programelor de măsuri privind sporirea producției de țiței și gaze".Menite să conducă la valorificarea integrală a rezervelor de sporire a producției, programele la care s-a referit vorbitorul prevăd executarea unui mare număr de operații tehnologice și, pe această bază, creșterea factorului final de recuperare de la 23,7 la sută în anii precedenți la 31 la sută în 1985. Experimentați! petroliști ai schelei din Țicleni au apreciat că stă in puterea colectivului să asigure înfăpO EXPERIENȚĂ CONCRETĂ, DE LARG INTERES:

Metalul - mai bine gospodărit, superior valorificatLa întreprinderea de mașini-unelte din Suceava, indicele de valorificare a metalului a cunoscut in ultimii ani o creștere considerabilă. Dacă în anul 1983 dintr-o tonă de metal se obțineau produse in valoare de 67 820 lei, in 1984 valoarea lor a ajuns la 91 600 lei. Aceeași dinamică ascendentă a cunoscut-o și coeficientul de utilizare a metalului, care a ajuns la 76,5 la sută în 1984. Altfel spus, în întreprinderea suceveana s-a acumulat o experiență valoroasă in ceea ce privește reducerea consumului de metal.Sarcinile din acest an tint și mal mobilizatoare, valoarea producției industriale ce va fi obținută dintr-o tonă de metal trebuind să fie mai mare cu peste 11 la sută față de cea realizată în 1984. O intrebare firească : cum se acționează pentru creșterea gradului de valorificare și diminuarea în continuare a consumului de metal ? Din discuțiile purtate cu specialiști din întreprindere am desprins cîteva direcții de acțiune de interes rpai larg.REPROIECTAREA CONSTRUCTIVA ȘI tehnologica a produselor. Atenția specialiștilor s-a îndreptat in primul rind asupra produselor din familiile ferăstraielor circulare, preselor hidraulice și mașinilor de rulat filet. Așa, bunăoară, prin reproiectarea batiului fix și simplificarea instalațiilor hidraulice șl electrice de la ferăstraiele circulare tip FCA 810, greutatea acestora s-a micșorat cu 464 kg pe bucată. Noile variante modernizate au și intrat în producția de serie. Economii de metal se obțin și prin reproiectarea preselor hidraulice. Dacă, inițial, acestea aveau instalația hidraulică separată de corpul mașinii, prin re- proiectare, instalația a fost simplificată, renunțîndu-se la o bună parte din aparatajul necesar. Utilajul a devenit mai funcțional, dar și mai ușor cu 300 kg. Inginerul proiectant Radu Burdeț ne-a precizat că, în luna martie, în cinstea alegerilor de 

tuirea integrală a acestor programe, să obțină o importantă creștere a producției de țiței in cinstea alegerilor de la 17 martie. „Anul trecut — arăta maistrul Constantin Mo- roșanu — am obținut rezultate bune in reactivarea unor sonde. Se știe însă că, în prezent, 95 la Sută din totalul producției se realizează din sondele vechi. Consider necesar să întreprindem o a- naliză temeinică a potențialului întregului fond de sonde, să stabilim programe adecvate pentru repune-
La Schela petrolieră Țicleni

rea în producție a celor inactive, să nominalizăm acțiunile concrete ce trebuie întreprinse de fiecare formație pentru, sporirea ritmului de extracție a țițeiului.Alte propuneri de aceeași natură, care au reținut. atenția adunării generale, s-au referit la :® Continuarea acțiunii de resăpa- re a sondelor cu coloane avariate, care prezintă perspective mari de producție ;• Intensificarea lucrărilor de cercetare geologică pentru punerea în evidență a noi rezerve în extremitatea zăcămintului ;
9 Construirea unor puncte de colectare, dotate cu incălzitoare, in zona Țicleni-Nord ;• Creșterea numărului de formații în vederea acoperirii integrale cu forță de muncă a capacităților existente ;• Asimilarea și executarea in a- telierele proprii a unor dispozitive Si scule de intervenții.

Oamenii muncii de la Schela de producție petrolieră Poeni, județul Teleorman, acționează in aceste zile cu toate forțele pentru buna întreținere și exploatare a sondelor, asigurînd pe această cale creșterea ritmului de extracție Foto : M. Alexe

deputat! în Marea Adunare Națională și consiliile populare vor fi introduse in fabricație noi prese, în alte variante. îmbunătățite, programate pentru diverse operațiuni : montaj de rulmenți, ambutisări și altele, fapt ce le conferă o competitivitate «uperioară pe piața externă.Desigur, se pot da multe asemenea exemple. Mașina de rulat filet MURF 15, bunăoară, aflată in faza de prototip, va permite, odată cu introducerea în producția de serie, șă se obțină o economie de 25 tone metal la 
La întreprinderea de mașini-unelte 

din Suceava

nivelul acestui an. Esențială este Insă preocuparea specialiștilor pentru înnoirea și modernizarea producției — cale sigură și eficientă de reducere a consumului de metal.EFORTURI PERMANENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA TEHNOLOGIILOR DE FABRICAȚIE. Prin introducerea tehnologiei de debitare a tablelor cu grosimi de pină la 25 mm cu ajutorul foarfecii-ghilotină — ne spune inginerul Corneliu Duca, șeful atelierului proiectare tehnologică — a fost eliminată metoda de tăiere cu flacără oxiacetilenică. Pe lingă creșterea substanțială a productivității muncii, vom economisi pe această cale 15 tone de metal pe an. Foarfecă este montată in atelierul de debitare centralizată și a intrat in probe tehnologice. Am definitivat, de asemenea, acțiunea de Întocmire a planurilor de croire prin debitarea centralizată a semifabricatelor din tablă, ceea ce va asigura economisirea unei cantități de 18—20 tone de metal pe an.Modificarea tehnologiilor de fabricație, perfecționarea lor sistematică reprezintă, prin urmare, alte direcții

Apelind Ia un calcul concret, maistrul Marin Dudan, de Ia brigada 4 Colibași, a reliefat însemnătatea îmbunătățirii tehnologiilor aplicate la un număr cit mai mare de sonde. Astfel, prin operații specifice’ — îmbunătățirea regimului în pompaj și în erupție, combaterea viiturilor de nisip, tratamente complexe cu soluții acide — brigăzile pot realiza în 1985, suplimentar, aproape 100 000 tone țiței.Prin prisma spiritului critic și autocritic. pătruns de răspundere față 
de bunul mers al producției, a măsurilor și acțiunilor concrete stabilite cu participarea activă a celor care au luat cuvintul, se poate a- precia că forumul reprezentanților oamenilor muncii de la Schela de producție petrolieră Țicleni a demonstrat, în mod practic, hotărirea întregului colectiv de a se angaja cu toate forțele în înfăptuirea integrală a obiectivelor din chemarea la întrecere lansată către celelalte colective petroliere din țară, de a întîmpina alegerile de la 17 martie cu rezultate cit mai bune în producție.Cum vor fi aplicate măsurile a- doptate de adunarea generală ? Iată ce ne-a relatat. în sinteză, ing. Alexandru Doman, directorul schelei :— Dispunem de un fond de 600 sonde și la fiecare sondă avem în permanentă ceva nou de făcut. Pentru ridicarea potențialului lor productiv. prima condiție este asigurarea numărului necesar de forma

de acțiune, cu efecte deosebite asupra reducerii consumului de metal. Astfel, tăierea semifabricatelor cu diametre de pînă la 40 mm pentru calibre, pe prese echipate cu dispozitive de debitat de precizie și fără bavură, procedeu ce va fi aplicat din trimestrul al doilea al acestui an, va duce la economisirea unei cantități de 3 tone de oțel înalt aliat. In aceeași ordine de idei se cuvine remarcat și faptul că în atelierul de sculărie, toate sculele se execută în serii descrescătoare, adică dintr-un cuțit de strung sau tarod folosite se 

confecționează altele mal mici, iar din acestea, după ce se uzează, se fac altele și mai mici. Deci, practic, se asigură o mare economie de oțeluri aliate și, in același timp, se obține o importantă creștere a eficienței economice.REDUCEREA SEVERA A REBUTURILOR ȘI REFOLOS1REA MATERIALELOR RECUPERABILE. Prin introducerea tehnologiilor de control la toate produsele și SDV-urilff au fost diminuate substanțial rebuturile din prelucrare. Ca atare, în ultima perioadă rebuturile au reprezentat numai 0,1 la sută din totalul pieselor prelucrate. Importante economii de metal se obțin și prin recuperarea și valorificarea materialelor refolo- sibile. Lucrătorii însărcinați cu evidența consumurilor au Întocmit, pe baza tehnologiilor și a planurilor de croire elaborate, un catalog al materialelor metalice recuperabile. Acest catalog este analizat periodic de un colectiv de proiectanți, care stabilește modul de utilizare a tuturor cupoanelor de metal rezultate din procesul tehnologic. Practic, cînd 

ții de intervenții, reparații -șl probe, astfel incit să putem executa un număr cit mai mare de operații geo- logo-tehnologice. Ca urmare, vom alcătui incă 6 noi formații de intervenții, care vor lucra în 3 schimburi, ceea ce ne dă garanția triplării numărului de operații fată de cel planificat și deCi a depășirii producției de țiței și gaze. Am luat măsuri și pentru a asigura o mai bună aprovizionare a tuturor formațiilor de lucru cu substanțe chimice și agregate de cimentare, trolii. mijloace de transport ș.a. în această privință facem un apel către unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini pentru a fi mai receptive la solicitările noastre și a manifesta mai multă atenție față de calitatea țevilor de extracție și a materialului pentru pompele de fund. In același timp, solicităm unităților industriei chimice să livreze la timp și în cantitățile prevăzute substanțele acide pentru procesul de recuperare terțiară și de stimulare a sondelor. Sintem hotărî ți să asigurăm la toate locurile de muncă un climat de ordine și disciplină, să înfăptuim întocmai toate măsurile’ adoptate in adunarea generală. Este un angajament susținut de fapte, de rezultatele obținute : în pofida condițiilor naturale deosebit de grele. începind cu a doua decadă a lunii februarie depășim zilnic planul la producția de țiței și gaze și, pe această bază, preconizăm ca, pînă la alegerile de Ia 17 martie, să recuperăm toate ră- mînerile în urmă, iar planul pe acest an la producția de țiței și gaze să fie îndeplinit exemplar.
Dumitru PRUNAcorespondentul „Scinteii”

are loc lansarea în fabricație a unul produs, mai întâi se analizează posibilitățile de valorificare a materialelor recuperabile și numai după aceea se folosesc laminatele noi.ENERGIA ELECTRICA — GOSPODĂRITĂ JUDICIOS. Reducerea consumului de metal nu poate fi însă Separată de economisirea energiei electrice. Ing. Ștefan Belțea, re- ferindu-se la această problemă, ne-a spus : „Imediat după ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. am reorganizat activitatea productivă, astfel ca să ne încadrăm în noile repartiții de energie electrică, mai mici cu 20 la sută. înainte de toate, am stabilit programe speciale pentru sectoarele mari consumatoare de energie. De exemplu, băile de săruri din atelierul de tratamente termice funcționează numai 3 zile pe săptămînă, atelierul de turnătorie — 5 zile, evident cu șarje maxime pentru a satisface necesitățile de piese turnate ale întreprinderii. în sfirșit, instalația de călite cu curenți de înaltă frecvență, avind o putere instalată de 85 kW, nu funcționează decît duminica. Totodată, am introdus în reparații capitale o serie de utilaje eu o putere instalată de 250 kW, devansind lucrările care erau programate în trimestrele II și III". Acțiunile amintite, precum și alte măsuri adoptate au ca efect reducerea consumului de energie electrică cu 110 MWh pe lună și obținerea unor importante economii de combustibil.Experiența, rezultatele acestei întreprinderi demonstrează că prin reproiectarea și modernizarea produselor, prin perfecționarea tehnologiilor și instaurarea unui proriunțat spirit gospodăresc în rîndul tuturor muncitorilor și specialiștilor, la fiecare loc de muncă, metalul poate fi mai bine valorificat, iar energia electrică — sever economisită.
Sava BEJ1NAR1Ucorespondentul „Scinteii”

ROTAȚIA CULTURILOR
— o metodă importantă de sporire 

a recoltelor fără investiții suplimentare

DEZBATEREA „SCINTEII" CU SPECIALIȘTI Șl CADRE DE 
RĂSPUNDERE DIN AGRICULTURA JUDEȚELOR OLT Șl MUREȘIn acest an trebuie să se realizeze, pe ansamblul agriculturii. 29 650 mii tone de cereale pentru boabe, precum și cantități sporite de produse, față de anul trecut, la toate celelalte culturi. In ansamblul măsurilor stabilite de conducerea partidului pentru realizarea producțiilor mari prevăzute în acest an, un rol de primă însemnătate revine amplasării judicioase a culturilor in cadrul unor asolamente științific dimensionate, cu sole mici.Finalizarea acestei acțiuni într-un timp cit mai scurt, pină la începerea lucrărilor agricole de primăvară, se impune cu atît mai mult respectarea riguroasă a rotației culturilor, prin asigurarea amplasării acestora potrivit cerințelor fiecărei plante, reprezintă, în ultimă instanță, un important factor de obținere a unor mari sporuri de producție fără nici un fel de investiție suplimentară. Rezultatele cercetării științifice, cit și experiența unităților agricole fruntașe dovedesc că doar prin simpla respectare a rotației culturilor, corespunzător asolamentelor întocmite, se obține un spor de recoltă ce variază între 10 și 50 la sută față de mono" cultură sau față de situațiile cînd plantele revin pe aceeași parcelă mai repede decît este permis.Care este stadiul întocmirii și aplicării noilor asolamente ? Ce probleme sînt de soluționat pentru respectarea loi* întocmai ? Aceasta este tema dezbaterii organizate de redacția ziarului nostru cu specialiști din producție și cadre de conducere din agricultura județelor OLT și MUREȘ.
Rațiuni care

pledează pentru
organizarea
solelor miciRedacția T Să lie referim mal tn- 

tli la argumentele care pledează 
pentru înlocuirea asolamentelor cu 
sole mari prin asolamente judicios 
dimensionate, cu sole mici.Pantelie Grămescu, director cu producția vegetală la Direcția agricolă Olt : Practica a dovedit că aso- lamentele cu sole mari, ce cuprindeau 2—3 unități agricole, erau greu aplicabile, datorită volumului mare de lucrări mecanizate ce erau necesare la un moment dat. Pe de altă parte, chiar forța de muncă nu era utilizată rațional, datorită deplasării unui număr mare de oameni pentru întreținerea sau recoltarea culturilor de pe mari suprafețe. Desigur, în aceste condiții nu toate lucrările se desfășurau la timp, se înregistrau pierderi de recoltă. Asolamentele, pe sole mici, organizate la nivelul fermelor de producție, elimină aceste inconveniente. Totodată, ele măresc responsabilitatea la nivelul fermelor, sporesc gradul de exploatare a fondului funciar.Constantin Pop. lnginer-șef al C.A.P. Mureșeni, județul Mureș : In acest context, trebuie accentuată condiția obligatorie ca asolamentele să fie astfel organizate încît să permită rotația culturilor potrivit cerințelor fiecărei plante. Am să dau un exemplu concret. în urmă cu cîțiva ani, cînd nu reușeam să asigurăm un asolament normal de 4 ani — durata cit trebuie să treacă pină să se poată cultiva sfeclă după sfeclă pe aceeași parcelă — recolta de sfeciă de zahăr era mai mică, în medie, cu 20 tone la hectar. Anul trecut, noi am realizat o producție de 73 320 kg sfeclă de zahăr la hectar, iar în 1985 ne-am propus să obținem pe întreaga suprafață de 120 hectare, cite 80 tone la hectar. Pentru realizarea acestei recolte, pe lingă fertilizarea terenului cu 60 tone îngrășăminte organice la hectar, am amplasat sfecla numai după cereale păioase și pe terenuri unde ea revine după 4 ani.Redacția : Ne mai desparte puțin 
timp de momentul începerii lucrări
lor agricole de primăvară. Tocmat 
de aceea, organizarea ți delimitarea 
noilor asolamente trebuie mult 
urgentată, pentru ca insămințarea 
fiecărei plante să se facă corespun
zător noii amplasări a culturilor. 
Care este stadiul acestei acțiuni ?Ion Goga Mutu, șeful Oficiului de cadastru, organizarea teritoriului și asolamente din județul Olt : Pot spune că în această privință lucrările sînt mult avansate în județul nostru. Din timp, la indicația comitetului județean de partid, am trecut la stabilirea asolamentelor la nivelul consiliilor agroindustriale, lucrare definitivată pînă în prezent în 14 din cele 17 consilii agroindustriale. în cel mai scurt timp vom dispune de studiile și proiectele necesare și celelalte consilii agroindustriale. Practic, asolamentele noi, pe sole redimensionate. încep odată cu campania de primăvară din acest an, culturile de cereale păioase fiind însămînțate pe suprafețele prevăzute în asolamente la nivelul unităților din județ. Precizez că 1984 a fost an de tranziție, de la vechile asolamente, greu practicabile, la noile asolamente, concepute științific, cu aplicabilitate lesnicioasă. Pînă în prezent, planurile de cultură ale unităților coincid, cu o toleranță neînsemnată, cu prevederile noilor asolamente.Florea Liciu, inginerul-sef al consiliului agroindustrial Izbiceni, județul Olt: La noi au fost înființate 21 de asolamente pentru culturile de cîmp, 14 asolamente legumi

cole și două asolamente furajere, care cuprind, în total, 91 la sută din suprafața arabilă deținută de unitățile agricole. Mărimea medie a unei sole variază intre 150—200 hectare la culturile de cîmp și intre 20—25 hectare la cele legumicole.Redacția : Care este stadiul aces
tor lucrări in județul Mureț ?Gheorghe Aîmășan, director cu producția vegetală la Direcția agricolă a județului Mureș : Pentru respectarea principiilor fundamentale de amplasare judicioăsă a culturilor, s-a trecut la organizarea asolamentelor pe sole mici, Ia nivel de microferme. Ce s-a realizat pînă acum? Pe baza unei hărți a teritoriului județului întocmită la scara 1/50 000, în acesta zile am declanșat acțiunea de delimitare și stabilire cit mai exactă a tuturor microfermelor prevăzute. Vom trece apoi la bonitarea terenului în funcție de fertilitatea naturală a fiecărei parcele, urmînd ca, în continuare, să realizăm delimitarea asolamentelor pe sole a căror suprafețe, în cazul județului nostru, să nu depășească in mărime mai mult de 10—50 hectare de teren. Această etapă o vom încheia la 30 iunie a.c. Pe baza acestor asolamente, organele superioare de resort vor stabili structura culturilor în teritoriu, care sperăm să fie de această dată cit mai aproape de fertilitatea naturală a terenului.

Lucrări cu
caracter imediatRedacția : 30 iunie, dată la care

este prevăzută finalizarea organizării 
noilor asolamente, este un termen 
prea îndepărtat, care nu permite de
limitarea lor, ața cum ar fi de do
rit, incepind cu acest an. Ce con
secințe decurg din aceasta 7Vasile Almășan. inginerul-șef al Consiliului agroindustrial Tirgu Mureș : Evident, o atare stare de lucruri nu se poate să nu aibă consecințe negative și în acest an, ca și în anii precedenți. Este, desigur, inutil să mai spunem ce importanță are pentru un sistem rațional de agricultură practicarea unei rotații judicioase a culturilor. Realitatea arată însă că, deseori, întrucît suprafețele destinate unor culturi sint, prin plan, aceleași an de an, nu se poate face o amplasare a culturilor conform normelor agrotehnice. Să concretizez. Consiliului agroindustrial Tirgu Mureș i s-au repartizat pentru acest an să cultive 3 710 hectare cu grîu, 2 908 hectare cu porumb, 1 060 hectare cu sfeclă de zahăr, 1 420 hectare cu plante de nutreț, 1 460 hectare cu orz și altele, pînă la ultimul din cele 12 847 hectare teren arabil, cu cit figurează îh evidența direcției agricole județene. Bineînțeles, conducerea consiliului agroindustrial a făcut și face tot ce e posibil ca să găsească loc de amplasare a fiecărei culturi. Să luăm cazul sfeclei de zahăr, plantă pretențioasă, care pentru a asigura producții mari trebuie , să revină o dată la patru ani pe aceeași suprafață. Unde să amplasăm însă cele 1 060 hectare cu sfeclă, cînd, în acest an, într-un asolament normal de patru ani, nu pot fi destinate acestei culturi decît 400 hectare ? Alternativa este una singură : să cultivăm sfecla pe aceeași suprafață nu o dată Ia 4 ani, ci la 3, iar pe suprafețe mai mici — chiar după 2 ani.Redacția : Care sînt cauzele acestei 
situații ți ce alte probleme sînt de 
soluționat pentru a se asigura res
pectarea și aplicarea întocmai a noi
lor asolamente ?Vasile Almășan : în situația consiliului nostru, două, sîpt cauzele principale datorită cărora nu putem asigura în acest an un asolament normal de 4 ani la o suprafață de circa 600 hectare cu sfeclă de zahăr, în primul rind, potrivit structurii de plan, trebuie să asigurăm terenuri pentru 15 culturi diferite, ale căror suprafețe variază între 100 și 3 710 

hectare, ceea ce, din capul locului, nu permite realizarea, în toate cazurile, a unei rotații corespunzătoare cerințelor fiecărei culturi. In al doilea rind, este vorba de practica suplimentării planului la unele culturi. Iată numai două exemple. în toamna trecută, suprafețele planificate inițial cu grîu și Orz au fost mărite cu aproape 300 hectare. Cum și la leguminoase planul a crescut, rezultă că organizarea unui asolament normal de 4 ani pe întreaga suprafață destinată sfeclei de zahăr este, practic, imposibil de realizat.Gheorghe Almășan : Adevărul este că suprafața suplimentată în acest an la unele culturi de către Ministerul Agriculturii, față de planul inițial, a fost, în general, redusă. Ceea ce nu înseamnă că situații ca aceea descrisă aici nu mai există în județ. De fapt, trebuie să se îpțeleagă că există o strînsă interdependență între respectarea asolamentelor și stabilitatea planului de cultură, atît in ce privește structura plantelor repartizate, cit și suprafețele prevăzute pentru fiecare cultură.
Corelarea

asolamentelor
cu planurile

1 111 1

de culturăPantelie Grămescu : în mod deosebit trebuie accentuat faptul că pentru respectarea asolamentelor concepute se impune ca, de comun acord cu Ministerul Agriculturii, la nivel de fermă, unitate și consiliu agroindustrial, să se stabilească acea structură de culturi care să ducă Ia cea mai economicoasă aplicabilitate a acestora și cu cel mai mare randament^ în acest sens, experiența de pină acum, dar mai ales criteriile noi de organizare a asolamentelor impun o revedere a modului în Care se face planificarea suprafețelor ce trebuie cultivate cu diferite plante pe unități agricole, consilii agroindustriale și județe. Iată de ce este necesar să se ia în considerație această nouă realitate a organizării teritoriului în asolamente cu sole mici, precum și consecințele ce decurg din nerespec- tarea lor. Pentru o mai bună înțelegere a acestei cerințe, am să mă refer Ia un exemplu ipotetic. în cazul în care o unitate agricolă ar primi ca indicator de plan cantitatea totală de produse ce trebuie obținută la fiecare cultură, ar avea posibilitatea să realizeze și să depășească producția totală planificată, pe suprafețe mai mici, dar prin amplasarea corectă a culturilor pe sole, potrivit cerințelor specifice fiecărei plante. Ca atare, unității i-ar ră- mîne anumite suprafețe care, în cadrul asolamentelor. ar putea fi organizate ca sole săritoare, semănate cu lucemă, trifoi, graminee perene și’leguminoase. Aceste sole săritoare. numite și restauratoare de fertilitate, care actualmente lipsesc din structura noilor asolamente, sînt absolut obligatorii în sistemul intensiv de agricultură pe care-1 practicăm. Pe lingă faptul că asigură procurarea de furaje de bună calitate și deci resurse sporite pentru realizarea planului la carne și lapte, solele săritoare contribuie atit la creșterea fertilității pămîntului, prin îmbogățirea lui în azot și structurarea solului, cit și la aplicarea corectă a rotației culturilor prin revenirea lor pe aceeași parcelă după numărul de ani stabilit. Nu lipsit de importanță este și faptul că prin aceasta se asigură și distrugerea pe cale naturală a buruienilor și dăunătorilor specifici, fără cheltuieli suplimentare și fără poluarea solului. Cu alte cuvinte, prezența solelor săritoare asigură reproducția lărgită în cadrul asolamentelor, în timp ce absența lor duce la secătuirea solului și, implicit, la folosirea unor cantități mari de îngrășăminte chimice. în doze neeconomice. Ca atare, supun atenției propunerea ca să se dea ca indicator principal de plan producția totală ce trebuie realizată în fiecare cultură.
★Concluziile acestei dezbateri pun în evidentă două situații distincte, în timp ce in județul Olt s-a acționat cu promptitudine și, ca atare, aplicarea noilor asolamente este intr-un stadiu avansat. în județul Mureș există o serioasă rămînere în urmă în ce privește finalizarea acestei acțiuni.Dezbatere realizată de
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ORIZONTURILE CUNOAȘTERII CONTEMPORANE
ORIZONTURI ALE EDUCAȚIEI MATERIALIST-ȘTIINȚIFICE

Trebuie să ne însușim continuu cele mai înalte cunoștințe în toa
te domeniile, inclusiv ale cunoașterii umane, ale dezvoltării sociale. Să 
stăpînim la perfecție și să înțelegem legile dezvoltării economico-sociale, 
tendințele dezvoltării generale a omenirii, să folosim și să aplicăm în 
mod conștient legitățile sociale, obiective, la condițiile concrete din țara 
noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU

Printre prioritățile — nu puține — ■le activității politico-educative in etapa actuală, modelarea unei conștiințe materialist-științifice, emancipată de credințe și prejudecăți mistice, deține un loc însemnat. Făurirea unei astfel de conștiințe — parte integrantă a procesului istoric de edificare a omului nou, a noii societăți — este cu deosebire accentuată de specificul actualei etape de dezvoltare a țării noastre și a lumii în general. Pe baza dezvoltării rapide a științei și tehnicii, a cunoașterii contemporane in general, conștiința și-a amplificat nebănuit ■ctivismul său specific, capacitatea de a anticipa și orienta opțiunile, direcțiile și strategiile dezvoltării. Ea, conștiința, nu ne mai apare doar ca produs al evoluției sociale, ci, deopotrivă, ca o instanță activă, care mobilizează șl conferă sens uman, modelează și orientează dezvoltarea noastră. Dintotdeauna, partidul nostru a acordat o atenție de prim rang formării omului nou cu o conștiință înaintată, modelată la flacăra celor mai avansate cuceriri ale cunoașterii contemporane. O asemenea cerință vizîndu-i in general pe constructorii societății noastre, este adresată în mod cu totul deosebit elevilor, studenților; tinerei generații chemate, așa cum se sublinia in Raportul la Congresul al XIII-lea. să-și însușească comorile științei și culturii contemporane, pentru a putea deveni constructori destoinici ai societății socialiste, luptători înflăcărați pentru cauza dezvoltării patriei noastre. Caracteristic viziunii cuprinzătoare promovate in

Raportul la Congresul al XIII-lea privind procesul de formare a omului nou este accentuarea activismu- Iui conștiinței socialiste — activism impus de specificul societăți! contemporane — relevarea imperativului ca conștiința socialistă să beneficieze de deschiderile tot imai largi operate de știința contemporană, mai mult, să fie clădită pe acest» cuceriri, să integreze in substanța sa tot ceea ce societatea umană a creat mai valoros, mai Înaintat. Cerință cu atît mal firească într-o societate ca a noastră, care asimilează cuceririle științei în toate domeniile, în însuși modul ei de conducere și organizare. în acest context, lupta împotriva oricăror prejudecăți mistice, înlăturarea efectelor negative pe care le-ar exercita persistenta acestor prejudecăți asupra formării unei viziuni științifice despre lume și societate, angajării conștiente în dirijarea, pe baza cerințelor științei, a proceselor economice și sociale, în folosirea legilor de dezvoltare socială echivalează cu asigurarea unei premise importante a dezvoltării noastre. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat în fața forumului comunist, „trebuie să luăm atitudine hotărită împotriva diferitelor manifestări mistice și obscurantiste, care împiedică înțelegerea raporturilor reale dintre om și natură, a legilor care guvernează universul, a cerințelor obiective ale dezvoltării sociale — și care constituie o frînă in lupta omului pentru făurirea conștientă a propriului său destin".

legere, atunci ele ișl taie punțile de legătură cu publicul și implicit rațiunea de a fi.Pentru a spori șansele de dialog și de influențare se impune elaborarea unor strategii diferențiate — pe zone și medii — de răspîndire a cunoștințelor științifice care să țină cont de specificul cultural, de nivelul de înțelegere al publicului, de fenomenele concrete care apar in zo-

nele respective, de finalitatea practică a acțiunii. în fond, în mediul sătesc, de pildă, organizăm o acțiune de popularizare a cunoștințelor biologice nu atît pentru a-i pune la curent pe ascultători cu ultimele descoperiri din genetică, ci. mai ales pentru a le înfățișa modalitățile practice de a valorifica asemenea descoperiri în activitatea de creștere a producției agricole.
Concluziile teoretice

Știința și conștiința in procesul dezvoltăriiPentru a fi încununată de succes, activitatea de făurire a unei conștiințe materialist-științifice, contu- • rată cu limpezime in documentele Congresului al XIII-lea al partidului — «e cere desfășurată matic, în lumina unei cuprinzătoare, raționaliste pre lume și societate ateismul să-i fie urmarea gică, concluzia necesară, rezultatul și, totodată, împlinirea sa. O activitate structurată pe multiple coordonate în cadrul căreia dezvăluirea inconsistenței unor aserțiuni religioase trebuie integrată unor scopuri mai largi și mai înalte : edificarea unei noi matrice spirituale in care să nu-și găsească rostul explicații neștiințifiee, neraționale, supranaturale ; forjarea unor convingeri materialiste și raționaliste, făurirea unei conștiințe noi in centrul căreia să se situeze lumina conducătoare a civilizației contemporane — știința, cunoașterea umană.Rezultă de aici că, in desfășurarea educației materialist-științifice a maselor, un mijloc deosebit de eficient este, trebuie să fie. in continuare, valorificarea cuceririlor științei contemporane, a concluziilor materialiste, raționaliste pe care le degajă acestea. Sîntem contemporanii unei adevărate avalanșe de descoperiri in toate domeniile ce îmbogățesc considerabil fondul de cunoștințe de care dispunem pînă în prezent, luminînd cîmpuri problematice și domenii noi, oferind dezlegări la care omul nici nu aspira în urmă numai cu cîteva decenii. Demn de ■emnalat că asemenea dezlegări vizează și domenii în care se refugiau cu deosebire „explicațiile" mistice : ereditatea, diferite procese psihice, fenomene cosmice etc. Știința, cunoașterea contemporană ne pun la în- demină un imens material cu certa virtuți educative, material ce crește, se diversifică pe măsura trecerii timpului. Cum este el valorificat

siste- viziunl des- căreia lo-

în activitatea educativă de formare » conștiinței materialist-ștlințifice ?Se cuvine relevat, mai întîi, că activitatea educativă de înfățișare a acestor rezultate se cere subsumată nu numai fundamentale ligie — deși este implicat pectiv.ei activități mai larg de făurire a conștiinței noi, lărgirii orizontului de cunoaștere a oamenilor, dezvoltării capacității lor de interpretare. în felul acesta, însăși activitatea educativă capătă o altă perspectivă, iar munca propriu- zisă de formare, a convingerilor ateist-științifice întrunește șanse sporite de reușită. în fond, țu o persoană care cunoaște 0 serie de date despre progresul cunoașterii, care este la curent cu multe explicații științifice privind diferite fenomene din natură, societate se poate stabili un dialog, o comunicare cu șanse mult mai mari de a influența, de a forma, de a educa. Ignoranța a constituit dintotdeauna mediul prielnic de existență al prejudecăților mistice, terenul propice unor comportamente străine cerințelor vieții moderne.Dacă activitatea de răspîndire a cunoștințelor științifice trebuie să aibă un asemenea țel amplu, atunci cheia reușitei sale constă în caracterul său unitar, coordonat. După cum se știe, societatea noastră dispune de multe canale prin care circulă și sînt aduse la cunoștință informațiile științifice : învățămintul, așezămintele culturale, editurile, mijloacele de comunicare in masă etc. Activitatea de educație materialist-științifică dispune și ea de forme și structuri specifice : brigăzile de educație științifică, comisiile de răspîndire a cunoștințelor științifice etc. Răspund toți acești factori cerințelor cu care este confruntată în prezent activitatea de formare a cunoștințelor științifice ?

demonstrării opoziției dintre știință și .rede altfel acest lucru în Însăși natura res- ci scopului

in sensul el profund, edificarea conștiinței noi, materialist-științifică, semnifică o operă de reconstrucție spirituală și morală, de însușire și generalizare a concepției revoluționare despre lume și viață. Un asemenea demers istoric include ideea că știința nu poate înlocui, singură, religia, întrucit ea reprezintă doar un domeniu al culturii, o parte a conștiinței sociale, alături de științele social-umaniste, de literatură și artă. Pentru a conferi oamenilor o călăuză în viață, în cultură, in gîn- dire, este neapărat necesară perspectiva cuprinzătoare a filozofiei, care are un grad maxim de generalitate și se adresează întregii existențe umane. în acest sens, este cu atît mai dăunătoare tendința prezentă în unele lucrări de specialitate, manuale școlare, chiar și acțiuni educative de a prezenta cunoștințele științifice in sine, timiditatea de a detașa implicațiile de ordin teoretic ale descoperirilor cunoașterii umane, concluziile lor filozofice — strălucite confirmări ale materialismului dialectic și istoric. Desigur, nu pledăm pentru ostentație în. a sublinia asemenea aspecte. Dar a nu face deloc sau a face în prea mică măsură referire la ele, atunci cînd ss discută diferite descoperiri științifice, înseamnă nu numai a nu folosi un generos prilej pentru a dezvolta convingerile ateiste ale cititorului, ci și a lăsa nevalorificat un imens material, care nu poate fi ordonat și sistematizat decît privindu-1 și ana-

mai pregnant relevate lizîndu-l dintr-o perspectivă teoretică, filozofică. Așa cum nu pot ti imaginate o lecție, o lucrare, o acțiune de popularizare a științei fără â cuprinde date și informații despre cele mai recente investigații, tot așa ele nu pot fi concepute fără ca să detașeze concluziile teoretice ale respectivelor descoperiri.în activitatea practică o asemenea separare nefirească ia forma mentalității potrivit căreia activitatea de formare a conștiinței noi, a convingerilor ateiste revine exclusiv sau cu precădere profesorului de științe sociale sau factorilor care sa ocupă cu munca de propagandă in activitatea economico-socială. Dar profesori! de biologie, fizică,mie nu au această îndatorire ? Pre- dînd respectivele cunoștințe, nu ei sint cei mai potriviți să pună în evidență și concluziile teoretice ale acestor descoperiri 1Succesul procesului educativ de formare a conștiinței materialist-științifice — proces complex și de durată — este condiționat tocmai de împletirea argumentelor gnoseologice și culturale cu acțiunea de înlăturare a unor factori sociali ce pot genera comportamente și atitudini mistice, de caracterul coordonat al acțiunilor educative Ia care să participe toți factorii învestiți de societatea noastră cu răspunderi în acest domeniu.O concluzie și un indemn totodată.

chl-

Paul DOBKESCU

în marea varietate a modalităților de reprezentare și de formare a mediului civilizației noastre, dezvoltarea multilaterală a personalității umane a căpătat, odată cu fiecare ediție a Festivalului național „Cintarea României", răspunsuri variate in imaginile artei plastice, raportată, firește, la scopuri și idealuri sociale concrete, la cerințele istoricește determinate ale umanismului socialist. De la tribuna celui de-al XIII-lea Congres al partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „în activitatea culturai-cduca- tivă trebuie să ridicăm la un nivel superior Festivalul național „Cintarea României". Formațiile cul- tural-artistice — in cadrul cărora participă sute de mii de oameni — trebuie să prezinte programe cui- turai-artistice educative, să aibă un roi mai însemnat în formarea conștiinței roaselor largi populare și in participarea acestora la înflorirea culturii naționale, Caseie de cultură, cluburile și căminele culturale trebuie să devină adevărate centre ale creației cultural- artistice, ale manifestării iargi a spiritului creator al poporului nostru, care a fost întotdeauna făuritorul și păstrătorul celor mai înaintate tradiții de artă și cultură, ale limbii române !“însuflețitoare, cuvintele președintelui țării atrag încă o dată atenția asupra faptului că realitățile creației contemporane sînt menite să ofere multiple fațete ale unui relief artistic de o extremă complexitate. Alături de tezaurul de valori existent, noi valori artistice, situate intr-o fecundă continuitate, vin să înnobileze ansamblul plasticii românești. Fără îndoială că epoca noastră, epoca unor importante modificări pe toate planurile dezvoltării societății românești, a transformării condiției u- mane, pune în termeni noi, de o mare complexitate, problemele fundamentale ale creației și, implicit, ale manifestărilor sociale ale artei.Experiența marilor manifestări artistice care au a- vut loc pînă acum in toate edițiile Festivalului național „Cintarea României", dar mai ales extrem de larga participare la ultima ediție — aflată tn curs de desfășurare — nu au făcut decît să demonstreze, cu noi argumente, un adevăr fundamental : acela că arta este, poate fi un element Integrator cu multiple po- «ibilități formative.De curind s-a tnchelat etapa de masă a celei de-a 5-a ediții ....................... .moment important al selecției in această amplă corn- peltițle la care participă, de data aceasta, 1510 cercuri și cenacluri de artă plastică in cadrul cărora activează 16 998 membri. încheierea etapei de masă a demon-

strat convingător faptul că eficiența artei înseamnă și corelarea felului în care lucrări concepute pentru oameni răspund unor autentice frămîntări creatoare, căutărilor artiștilor amatori care, și prin această modalitate, se Integrează colectivității umane din care fac parte.Organizate In mediul rural pe centre și consilii u- nice agroindustriale, iar în mediul urban pe orașe și municipii, expozițiile cu cele mai valoroase lucrări selecționate în această primă etapă (de fapt rodul bogat al ultimului an de creație) pun în valoare, așa cum au făcut-o și edițiile trecute, un remarcabil salt calitativ. . Legătura între

identități culturale, a unei contribuții specifice la promovarea ideilor de valoare a omului, a posibilităților sale nelimitate de afirmare. Apelînd la elocvența cifrelor, vom aminti in acest context că numărul universităților cultural-științi- fice a ajuns, în întreaga tară, la aproape 3 000, cu peste 23 090 cursuri șl a- proape 800 090 cursanți sau că instituțiile muzeale au organizat in perioada 1983— 1984 circa 29 500 acțiuni cultural-științiîice la sediul muzeelor și în instituții, întreprinderi, case de cultură. acțiuni la care au participat peste 3 600 000 oameni ai muncii. Saltul calitativ constatat este fără îndoială rezultatul îndru-
Constructori ai

propriei deveniri
socialiste

însemnări la încheierea etapei 
de masă a festivalului

cultură șl educație, implicată atît de adine In generosul context al Festivalului național „Cintarea României", apare firesc accentuată in cadrul amplului program de manifestări politico-ideologice și cultural-educative care au avut și au loc în continuare, subliniind mai ales vastul ecou pe care l-a avut în conștiințe recentul forum al comuniștilor români și împlinirea celor 40 de ani de muncă liberă, avîntată a întregului popor sub conducerea partidului. Și pentru a exemplifica vom aminti consfătuirile, simpozioanele, schimburile de experiență ce au avut loc in județele Dîmbovița, Vîl- cea, Hunedoara, Iași, Bis- trița-Năsăudj Neamț, Mehedinți, Gorj ș.a. pe tema „Educația patriotică, revoluționară a oamenilor muncii. Folosirea elementelor de istorie locală în contextul istoriei naționale prin manifestările cultural-educative de masă" sau larga participare pe care a cunoscut-o concursul republican „Ani de glorii, ani de lumină" dedicat revoluției de eliberare socială și na- a festivalului, țională, antifascistă și anti-Imperlalistă de la 23 August. Expozițiile, simpozioanele, dezbaterile desfășurate cu prilejul încheierii etapei de masă au pus si vor pune în valoare tot mai înalte cote ale calității ca expresie a unei precise

mării atente, competente exercitate cu neabătută consecventă prin acțiunea conjugată a centrelor de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de amatori, a școlilor populare de artă, a cercurilor și cluburilor care funcționează in majoritatea instituțiilor din București și din întreaga țară. în colaborare cu uniunile de creație, dezvoltîndu-se deci sub ochiul exigent și într-o rodnică colaborare cu artiștii profesioniști, creația a- matorilor a cunoscut, mai ales în ultimii ani, un adevărat reviriment. La Hunedoara, Galați, București, Reșița, Pitești, Brașov, Iași — pentru a nu aminti decît cîteva dintre centrele cu o rodnică activitate, nu doar numărul lucrărilor realizate, ci și calitatea multora dintre ele este deosebită. De altfel, această calitate a creației amatorilor a putut fi constatată și cu prilejul participării la ample acțiuni organizate la nivel republican, cum ar fi standul expozițional „Cultura și arta" in cadrul Expoziției dezvoltării economico-so- ciale a României, expoziția de artă plastică, artă populară și fotografică din sălile Dalles. expoziția creației tehnicoJștiințifice, gala filmului de amatori, colocviul „Aveți cuvintul" al brigăzilor artistice. Bienala de artă plastică a tineretului, festivalurile „Co

piii lumii iubesc pacea" și „Omagiu eliberării". Diferite ca arie tematică, abor- dind cu dezinvoltură peisajul, figura umană sau scene ale muncii cotidiene, laureații actualei etape a concursului au transmis lucrărilor lor, o dată cu fidelitatea narațiunii, ceva din dorința de a prinde în imagine cît. mai mult din realitățile României socialiste, același atașament declarat față de peisajul patriei și Oamenii ei. Create în cercurile și cenaclurile organizate pe lingă marile întreprinderi, pe lingă casele de cultură ale așezămintelor culturale ale sindicatelor, cluburilor și caselor. de cultură ale tineretului, lucrările care s-au detașat în urma acestei prime selecții oferă exemple concludente asupra strădaniei unor oameni de profesiuni și formații diferite nu doar de a contura cu ajutorul liniei și culorii subiecte care le stau aproape de suflet, ci de a ajunge la o exprimare cit mai convingătoare. Inspirate din trecutul de luptă al poporului și al partidului, din lupta avîntată pentru construirea socialismului, din realitățile contemporane ale patriei, integrîn- du-se fie artei naive, fie artei de amatori, grupate pe genuri (portret, peisaj, natură statică) sau în funcție de tehnica și materialul folosit, ele tind să pună in valoare mai presus de orice adevărata strădanie pentru desăvirșirea propriilor mijloace de exprimare. Obținerea unor rezultate, artistice calitativ superioare nu vizează in primul rîhd o nouă, o strictă specializare, cît rolul formativ deosebit pe care diferite ramuri ale artelor plastice 11 pot do- bîndi. Importantă rămine folosirea unui complex de acțiuni cultural-educative menite In totalitatea lor să contribuie la lărgirea sferei de preocupări a participan- ților. Iată de ce expoziția ca unică modalitate de manifestare și de evaluare s devenit insuficientă, fiu numai rezultatele deosebite, ci și necesitatea formării fn continuare a artiștilor amatori ca oameni cu pregătire complexă impun organizarea în continuare a unor acțiuni și manifestări politico-educative și cultu- ral-artistice cu un bogat conținut ideologic, patriotic și revoluționar, întîlniri și dezbateri cu artiști profesioniști pe variate teme ale artei contemporane, continuarea inițiativei atît de fertile de organizare a unor șantiere de creație. Căci, protagonist al unui dialog spiritual cu societatea. artistul amator are agr tăzi tot mai largi posibilități de a contribui la înfrumusețarea spirituală ț semenilor . săi, alături <je care participă, cotidian, la dobîndirea unor noi și importante succese în muncă.
Marina PR EU TU

T

Accesibilitatea stimulent ai dialoguluiFără a ne propune o analiză amănunțită, este de semnalat mai întii subestimarea, cîteodată, a unei cerințe esențiale pentru creșterea forței de înrîurire a activității educative : accesibilitatea. Cu deosebire tntr-o serie de apariții editoriale, unele chiar cu scop expres de popularizare, în acțiunile brigăzilor științifice. ale unor comisii de răspîndire a cunoștințelor științifice, această cerință este mai puțin avută in vedere. Apar încă unele volume de popularizare care pot fi asemuite cu mici cursuri universitare, unde abundă termeni de specialitate, formule matematice etc., așa cum am asistat la activitățile unor brigăzi care expuneau teme de cert interes, dar

din care sala nu înțelegea mare lucru. Or, apare limpede că prima condiție a eficienței unei asemenea activități constă în priceperea de a stabili un dialog cu publicul, de a face cit mai larg accesibilă informația științifică, de a răspunde unor întrebări și nedumeriri ale auditoriului. înțelegem, desigur, că cercetarea a pătruns mult în adîncimea fenomenelor, că ea se confruntă cu probleme de strictă specialitate. Dar dacă o lucrare sau o acțiune de popularizare a științei rămîne cantonată In cadrul strimt al specialității, dacă nu e pătrunsă de preocuparea de a decodifica rezultatele cuprinse în limbajul încifrat al științei și de a Ie dezbate la un nivel larg de înțe-
ine a

• Rldețl ea-n viață: SCALA (11 03 72)
* ........................... - "I, GRIVITA

15; 17; 
11; 13;

— 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
(17 08 58) — 9; 11; 13;
MODERN (23 71 01) — 9; 
17; "
• Raliul : COTROCENI 
15; 17; 19.
• Fata morgana — 19,

19.

19. 
15;

(49 48 48)

_ _____ _ ____ ___ ... Polițist sau 
delincvent — 15; 17 : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13).
• Clreșaril : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
• Adela: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Mitică Popescu: POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul — 15; 18,30 :
MUNCA (21 50 97).
• Fapt divers: ARTA (21 31 86) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Nemuritorii — 17; 10, Frumoasa 
Shiniang — 15 : LIRA (31 71 71).
• Nick Carter «uperdetectiv :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45; 10,45;
13; 13; 17,15; 19,15.
• Neînvinsul: FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Dublura intră tn acțiune: LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
• Vraciul: VICTORIA (16 28 79) — 9: 
12; 15; 18. FEROVIAR (50 51 40) — 9: 
12; 15; 18, CULTURAL (83 50 13) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Prințul de peste mări șl țări: 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13: 
15; 17; 19.

• Surorile medicale: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Pe urmele șoimului: CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17,13; 19,30, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15;
17; 19;
• Aventuri tn Marea Nordului șl 
Tatăl meu pe termen scurt: SALA 
MICA A PALATULUI — 10,30; 16; 
19,30.
< Aventuri tn Marea Nordului: PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30.
• Cidulî LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Desculț în parc: CAPITOL (16 29 17)
— 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 17; 19,15.
• Albă ca zăpada și cei șapte pitici
— 9; 11; 13; 17; Amintirea unei mari 
Iubiri — 15; 19: DOINA (16 35 38).
• Kramer contra Kramer: EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,30; 14; 16,30;
18, UNION (13 49 04) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19.
• Tatăl meu pe termen scurt: FLO- 
REASCA (33 29 71) — fi; 11; 13; 15; 
17: 19.
• Jandarmul și extraterestrii: BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13;
19, COSMOS .....................
15; 17; 19.
• Rocky II:
15; 17; 19. .
• Undeva,
(23 94 10) — 15: 17; 19.
e Aii Baba și cei 40 de hoți: GLO
RIA (47 46 75) ‘ ..............................
RORA (35 04 66)
• Iubirea are multe fețe
TARI (80 49 85) — 9; 12; 15 
CEA (60 30 85) — 12; 15; II 
(79 71 26) — 9; 12; 15,30; 18,

9; 
(27 54 95)

. 15; 17; 
9; 11; 13;

FLACÂRA (20 33 40) —

elndva: PROGRESUL

— 9; 12; 16; 
i — 9; 12: 15;

19, AU-
18.
FEREN-
18. PA- 
VOLGA

teatre
(14 TI 71, sala

Facultatea de construcții a Institutului politehnic din lașiFoto : Gh. Vințilă
PERFECȚIONAREA

• Teatrul Național .... .. ... ___
mică) : Comedie de modă veche — 
16; (sala Atelier) : 
șapte — 18,30.
» Filarmonica „George 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
simfonic. Dirijor : Mircea 
Solist : Dan Atanaslu — 19.
® Opera Română (13 18 57) 
vieneză — 18.
• Tjatrul de operetă (14 89 11) s 
Prințesa circului — 18.30.
£ Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra"

Intre cinci șl

Eneseu"
Concert 

Basarab.

; Sear*

(sala Schitu Măgureanu, 14 78 46) : 
Ferma — 18; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : O zi de odihnă — 18.

~ - Mic (14 70 81) : Mitică
18.

Foarte Mic (14 0» 05)
filmează I — 18,30.
de comedie (16 64 60)

• Teatrul 
Popescu —
• Teatrul
Atenție, se 
® Teatrul _  ________ _______ _
Preșul — 18.
® Teatrul „Nottara” (89 31 63. sala 
Magheru) : Mița in «ac — 18; (sala 
Studio): Pensiunea doamnei Olimpia 
— 18,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Anonimul Venetian — 18,30; 
(sala Gluleștt, 18 04 85) : Hotei „Zodia 
gemenilor" — 15.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 86 78) : Doctore, sint

s

î

«1 dv. — 18; (sala Victoria, MM 63): 
Băiatul cu sticteti — SB,30.
• Ansamblul ~
(13 13 00) : “ 
18,30.
• Teatrul „Ion Creangă'
Nota zero ’r 
Poppins — 18.

„Țăndărică'
din
Plata

..Rapsodia
Concert în haz

la purtare

romană" 
major —

(50 26 55) :
9: Mary

Poppl_
e Teatrul
Făt-Frumos
(sala din _ _____________ _
II 07 57) : Tlgrișorul Petre — 10.
0 Circul București (10 41 95); Parada 
circului — 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada in croazieră — 18.

Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59): Anchetă asupra unui ttnăr 
care nu a tăcut nimic — 18,30.

(15 23 77) : 
lacrimă — (5,30: 
_ Cosmonauților,

PREGĂTIRII STUDENȚILOR
obiectiv fundamental a! invăfămintului superiorCu cele 35 milioane de lei realizate din activitatea de integrare numai' în anul 1984, cu un procent de autofinanțare care urcă la 60,8 la sută, Institutul de construcții din București se situează, neîndoielnic, între cele mâi active unități de în- vâțămînt superior, unde raporturile de colaborare cu cercetarea și producția au atins niveluri înalte. Un corp profesoral de prestigiu, aflat într-o continuă emulație științifică, participă neîntrerupt, în modalități specifice, la finalizarea proiectelor de investiții de pe aproape întregul cuprins al țării. Dotarea științifico- tehnică și, în genere, baza materială in continuă dezvoltare întregesc profilul complex și distinct al acestei unități de pregătire a viitorilor specialiști. Cum toate acestea au ca obiectiv fundamental creșterea calității pregătirii studenților, este firesc să ne întrebăm : Ce concluzii se desprind din analiza recentei sesiuni de examene și, cu deosebire, ce măsuri se impun pentru perfecționarea procesului de formare a viitorilor specialiști ?în legătură cu prima întrebare, situația din Institutul de construcții se Înfățișează astfel : față de sesiunea corespunzătoare a anului trecut, procentul studenților integraliști a crescut relativ puțin : la ingineri, cursuri de zi, de la 48 la sută la 49 la sută pe total studenți și de la 53 la sută la 55 la sută în cazul studenților români. în schimb, procentul notelor bune și foarte bune a scăzut de la 77 la sută la 71 la sută. La ingineri, cursuri serale, situația este comparabilă cu cea de la zi, in sensul că 53 la sută dintre studenți sînt in- tegraliști și 54 la sută dintre examene au fost promovate cu note între 7 și 10. Aproximativ aceeași situație se întîlnește la subingineri, cursuri serale : integraliștii ating procentul de 52 la sută și 53 la sută dintre examene au prilejuit note bune și foarte bune. în ceea ce-i privește pe studenții români înscriși la cursurile de zi, nu sînt de semnalat diferențe mari între cele 5 facultăți ale institutului ; din punctul de vedere al procentului de integraliști, acesta

variază in jurul limitelor amintite mai sus.Fără să pierdem din vedere tnalta exigență și autoexigență sub care trebuie să se situeze întreaga activitate universitară și reținînd, ca un fapt important, că Institutul de construcții și-a ciștigat și sub acest raport un buh renume, ne-am propus, pe parcursul anchetei noastre, să delimităm cauzele care tac ca aproape jumătate dintre studenții săi, iar in unele cazuri chiar mai rnulțl, să nu reușească promovarea tuturor examenelor— Cauzele sint, desigur, numeroasa

— Este a doua cauză a situației amintite la început, anume că, prin conținutul lui, concursul de admitere nu întotdeauna reușește să facă o selecție corespunzătoare. E mult mai sensibil la performanțele, la eforturile de pregătire ale candidaților decît la valoarea, la semnificația de durată ale acestei pregătiri. Dopajul meditațiilor sporește gradul de dificultate al selecției, deoarece pa această cale tînărul Iși însușește, mai bine zis memorează tipuri de probleme in defavoarea raționamentului cuprinzător și a spiritului da sinteză. Cred că și calitatea slabă a

pentru nimic redusă, suplinirea lacunelor din pregătirea preuniversitară se cere efectuată de fiecare dată intr-un climat de înaltă exigență și autoexigență. Știut fiind că procentul scăzut de promovați la examene, deși nu este de dorit, este totuși preferabil promovării fără acoperire.De altfel, tn climatul rodnic al integrării invățămintulul superior cu cercetarea științifică și cu producția, marea majoritate a cursurilor, lucrările de laborator, activitățile practi- co-productive ale studenților, cele de proiectare și de cercetare au ciștigat tn calitate. Dacă totuși rezultatei»

— ne-a spus prof. univ. dr. ing. Florea Chiriac, rectorul institutului. Prima, In ordine cronologică, cred că se identifică în slaba însușire din liceu a disciplinelor fundamentale — matematica și fizica. Considerăm că tn predarea în liceu a acestor discipline ar trebui să se insiste mal mult, mai sistematic asupra formării gîndirii logice, a spiritului de sinteză, a capacității de a stabili conexiuni între domenii și aspecte multiple. Nu putini dintre studenții noștri probează aici mari lacune, in- trucît cunoștințele au fost cel mai adesea memorate, reținute eclectic, nediferențiat, fără caracter sistematic. Și cum însușirea celor mal multe dintre disciplinele facultăților noastre se Întemeiază pe o bună cunoaștere a matematicii și fizicii, rezultatele, tn cazul sesiunilor de examene, sînt ușor previzibile. De altfel, la anii I și II se realizează, nu o dată, procente da promovați dintre cele mai scăzute.— Dar matematica, fizica au făcut ți fac parte dintre probele concursului de admitere ; cum au fost admiși studenții dv. cu asemenea lacune ta pregătirea lor generală ?

predăril din unele licee obligă la asemenea improvizații. Predarea disciplinelor tehnologice, bunăoară, care, în formula de pînă acum a concursurilor de admitere, sînt la alegere cu fizica, se caracterizează adeseori prin schematism, unele dintre manualele cu acest profil se bazează pa relații empirice, fără ca, în schimb, să explice temeinic, limpede cel puțin fenomenele fundamentale.Situația înfățișată aici de tovarășul rector nu -are, din păcate, un caracter Izolat ; Intr-un tel sau altul, ea se regăsește și în alte institute. Ceea ce, desigur, nu înseamnă că principalele cauze ale rezultatelor slabe și mediocre obținute la recenta sesiune de examene se situează în afara activității universitare. Dacă am amintit mai tntîi asemenea cauze este pentru a sublinia și mai mult răspunderile sporite ale institutelor, facultăților, catedrelor, ale fiecărui cadru didactic și, cu deosebire, ale fiecărui student. Așa cum rezultă din dezbaterile organizate in aceste zile în adunările de partid și ala asociațiilor studenților comuniști, In consiliile profesorale și senatele universitare, calitatea procesului de învă- țărnint superior nu trebuie să fia

din pregătirea studenților nu sint tn toate cazurile pe măsura acestor posibilități cauza rezidă și tn faptul că asemenea elemente superioare de pregătire, precum cursurile, activitățile de proiectare etc. nu sînt corelate întotdeauna perfect, intr-un organism unitar. Se modernizează cursurile, seminariile, practica etc., dar, firesc, ‘trebuie să se modernizeze și mai mult procesul de învăță- mint in legăturile, In condiționările sale multiple, dinamice, in finalitatea lui formativă".Tocmai de aceea, ta consiliile profesorale și în colectivele de catedră, așa cum aminteam, se efectuează analiza disciplinelor care au creat probleme in recenta sesiune. Va fi o analiză a conținutului științific, dar șl a metodelor de predare, de verificare, de lucru nemijlocit cu studenții. Totodată, va fi analizată corelația dintre diferite discipline, dintre însușirea acestora, de pildă, și activitățile de proiectare prin trecerea la care, in anul al III-Iea, mulți studenți, chiar dintre cei buni, resimt un prag mai greu surmontabil. Ținuta universitară, elevația cursurilor, seminariilor, proiectelor, lucrărilor de laborator trebuie să rezulte im-

plicit din caracterul lor accesibil și din capacitatea de a-i mobiliza pe studenți. în atenție se află și disciplinele ai căror titulari, desfășurînd o mai redusă activitate de integrare, vin mai rar în contact cu studenții, ti cunosc mai puțin și-i Îndrumă sporadic. Buna pregătire a studenților reclamă, dimpotrivă, un contact cît mai adincit cu cadrele didactice, influența catalizatoare profundă a maestrului, sesizarea Ia timp și luarea în calcul a mutațiilor care survift adeseori in pregătirea tinerilor, stimularea lor metodică spre o continuă autoperfecționare. Un rol important are aici și familia, motiv pentru care se cere permanentizat dialogul cu părinții.Implicațiile politico-educative ale pregătirii sînt cu deosebire avute tn vedere prin măsuri concrete care să determine întărirea răspunderii personale a studenților, schimbarea radicală de mentalitate la acei tineri care încă nu dețin o riguroasă disciplină a muncii, manifestă superficialitate și se mulțumesc cu stările de mediocritate. Asociațiile studenților comuniști au un rol hotărîtor, inclusiv în generalizarea unui climat de exigență și autoexigență, la cursuri, in activitățile practice, dar și in biblioteci, la cămine, de a căror ambianță morală depinde mult pregătirea studenților. Accentul măsurilor trebuie să cadă nu doar p« combaterea lipsei de ordine șl da disciplină, a delăsării, superficialității și cu atît mai puțin pe aplicarea mecanică a regulamentelor. Eventualele măsuri de sancționare se cer dezbătute cu toți studenții, analizate tn toate implicațiile lor, pentru preintimpinarea deficitelor de comportament și generalizarea climatului superior de muncă, de creație universitară. Cu alte cuvinte, obiectivul fundamental, pentru noul semestru început in aceste zile, est® ca eforturile deosebite și rezultatele remarcabile obținute in domeniul integrării, al cercetării științifice să m oglindească inclusiv In pregătire» mereți mai bună a studenților.
Mihai IORDANESCU
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DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

b invitația presBiliiiietai NîciiIob CBaasescii
Ieri a sosit in Capitală primul ministru 

al Statului Israel, Shimon Peres
R. P. POLONĂ:

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Producție fizică 
peste prevederiAngajați cu toate forjele In ampla întrecere socialistă ce se desfășoară in cinstea alegerilor de la 17 martie, oamenii muncii din industria județului Buzău, invin- gînd rigorile acestei ierni deosebit de aspre, au reușit să livreze suplimentar economiei naționale importante cantități de produse, intre care 1200 tone oțel-beton, 420 metri cubi panouri mari din beton armat, 650 metri pătrați de uși și ferestre, sticlărie de menaj în valoare de circa 800 000 lei. mijloace de automatizare, aparataj e- lectric de joasă tensiune, confecții, mobilă și altele. De menționat că sporurile de producție înregistrate în perioada care a trecut din acest an s-au realizat pe seama creșterii productivității muncii, a reducerii consumului de metal cu 169 tone șl de energie electrică cu 697 MWh. (Stelian Chlper).

Economii de energie 
electrică și combustibilOamenii muncii din industria Județului Harghita acționează cu eforturi stăruitoare pentru o cit mai bună gospodărire a energiei și combustibilului necesare bunei desfășurări a activității productive. Prin măsuri tehnico-organiza- torice inițiate pe multiple planuri, ei au reușit să economisească importante cantități de combustibil convențional și energie electrică. Este de remarcat că aceste economii au fost înregistrate în condițiile realizării unor importante sporuri la producția fizică, sporuri concretizate, între altele. în utilaje metalurgice, produse ale industriei electronice și mecanicii fine, prefabricate și panouri mari din beton armat, cherestea. încăl

țăminte, confecții, tricotaje și alte produse livrate suplimentar beneficiarilor interni și partenerilor externi. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate de colectivele de la întreprinderea mecanică Gheor- ghieni, întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate Miercurea-Ciuc, întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc, întreprinderea de prefabricate din beton Miercurea-Ciuc și întreprinderea de fier Vlăhița. (I. D. Kiss).
Locuințe moderne 
pentru specialiștii 

satelorîn majoritatea comunelor din Județul Bacău au fost construite în ultima vreme locuințe pentru specialiști satelor. La Răchitoasa, Răcăciuni. Horgești, Berești-Taz- lău. Izvoru Berheciului, ca și în viitoarele centre urbane Sascut și Podu Turcului au fost înălțate blocuri confortabile care însumează aproape 1 000 de apartamente. La parterul acestora au fost amenajate spații comerciale și de servire. farmacii, librarii etc. La această dată, în comunele Sănduleni, Găiceana, Vultureni, Solonț. On- cești și în alte localități din județ se află în construcție blocuri cu circa 130 de apartamente. în ele se vor muta pină la finele anului tot atitea familii de medici, ingineri, cadre didactice și alți specialiști ai latelor băcăuane. (Gh. Baltă).
Abataj de mare 

productivitateMinerii Văii Jiului acționează cu multă hotărire și însuflețire pentru a învinge greutățile provocate de iarna geroasă și a crește producția de cărbune. în acest scop,

ei acordă o atenție deosebită sporirii productivității muncii in subteran. prin organizarea mai bună a muncii, creșterea randamentului pe fiecare post și punerea în funcțiune a noi complexe mecanizate. La întreprinderea minieră Paro- șeni și-a început activitatea un nou abataj mecanizat dotat cu un complex de mare productivitate, de peste 25 tone cărbune pe post, cu care se obține o producție zilnică de peste 1 000 tone cărbune. (Sabin Cerbu).
25 000 de apartamenteColectivul de muncitori și specialiști din cadrul Trustului antrepriză generală de constructii-mon- taj Timișoara, unitate aparținind Consiliului popular județean Timiș, a pus la dispoziția oamenilor muncii din această parte a țării în actuala legislatură aproape 25 000 de apartamente, cu 1 200 mai multe decît prevederile planului. Le Timișoara. Lugoj. Sînnicolau Mare. Jimbolia și în alte localități timi- șene au apărut cartiere noi. cu toate dotările gospodărești-edilita- re. Tot în actuala legislatură au fost date în folosință aproape 1100 locuri în creșe și grădinițe. 64 săli de clasă, spații pentru învățămin- tuî superior însumînd 32 000 mp, între care și noile edificii ale facultăților de chimie industrială și de construcții. 2 cinematografe cu 1 150 locuri, un hotel balnear cu 264 locuri de cazare, spații comerciale cu o suprafață utilă de peste 41 000 mp și alte obiective so- cial-culturale. La acestea se adaugă și importante lucrări edilitar- gospodărești, între care se numără 60 km rețele de apă și peste 32 km rețele de canalizare. în prezent. pe șantierele de locuințe din județ se află în diferite stadii de execuție mai bine de 2 000 de apartamente. (Cezar Ioana).

La Invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, miercuri, 20 februarie, a sosit la București primul ministru al Statului Israel, președintele Partidului Muncii, Shimon Peres, care efectuează o vizită oficială în țara noastră.La sosire, oaspetele a fost salutat de Constantin Dăscălescu, prim-mî- nistru al guvernului, de Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, ministrul afa

cerilor externe, de alți membri al guvernului și reprezentanți ai conducerii unor ministere.Au fost prezenți Constantin Vasîliu, ambasadorul țării noastre în Israel, și Zvi Brosh, ambasadorul Israelului la București.Pe aeroport se afla aliniată o gardă militară. Erau arborate drapelele celor două țări. Au fost Intonate imnurile de stat ale Israelului Si Republicii Socialiste România.

BRAȘOV: Argumentele unor ani rodnici
(Urmare din pag. I)industrială a județului Brașov a sporit de 167 de ori ! Este rezultatul concret al politicii partidului, al orientărilor secretarului său general. de dezvoltare accelerată a industriei românești, deosebit de rodnică în perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului. Astfel, dacă în primii 20 de ani ai revoluției valoarea producției industriale a județului a sporit cu 11 miliarde lei, din 1965 încoace, adică în următorii 20 de ani, anii „Epocii Ceaușescu". această valoare a crescut cu încă 51 miliarde. Aceasta constituie temelia puternică pe care se înalță toate celelalte importante realizări ala Brașovului contemporan.Exemple dintre cele mal ilustrative sînt marile și frumoasele cartiere ale orașului. Chiar în preajma întreprinderii de autocamioane se înalță un oraș în oraș, vastul cartier „Steagul roșu", care, cu o populație de peste 80 000 locuitori, are, el singur, mărimea Brașovului din primii ani ai construcției socialiste. Este de la sine înțeles lingă ce întreprindere se află un alt cartier, cel denumit „Tractorul", cuprinzînd și acesta vreo 30 000 de locuitori și avînd toate dotările necesare unei moderne alcătuiri urbane. De la alegerile din 1980 și pînă în prezent a început să prindă contur cel mai frumos dintre frumoasele cartiere ale Brașovului : „Valea Cetății". Așezat în spatele Timpei, în preajma pădurii, într-un cadru montan deosebit de pitoresc, cartierul „Valea Cetății" îmbină arhitectura cu un specific tradițional, local, cu liniile noi, moderne, îndrăznețe și cu frumusețea peisajului în care este amplasat.Relației industrle-urbanizare i se pot adăuga multe altele. în mod deosebit se desprinde strînsa unitate dintre industrie, învățămînt și cercetare. Și asta datorită faptului că marile întreprinderi brașovene nu sînt numai sedii ale tehnicii de virf, ci — în mod efectiv — și „sedii" ale liceelor și facultăților, ale institutelor de cercetare științifică și de proiectare. Este o asociere firească ce propulsează și producția, și învățămîntul, și știința.— Și la această perpetuă forță de înnoire m-am referit spunînd că Brașovul de azi e un simbol al tinereții viguroase a patriei. își argumentează afirmația anterioară rectorul Universității, Filofteia Ne- gruțiu. Legătura organică știință- dezvoltare este pusă puternic în evidență de documentele celui de-al XIII-lea Congres al partidului pe care se bazează platforma electorală a Frontului Democrației și Unității Socialiste. Aprobind prin votul lor această platformă, cei 9 000 de studenți brașoveni — care au excelente condiții de învățătură, de educație, de afirmare — cadrele didactice, noi, toți oamenii invățămintului și ai științei, ne vom pronunța ferm pentru viitorul nostru fericit, pentru împlinirea marilor proiecte ale generațiilor de azi și de mîine.— Proiecte. împliniri. Spuneați, tovarășe Keresztes că pentru dum-

DIN BOGATUL BILANȚ AL ACTUALEI LEGISLATURI
• In actualul cincinal în municipiul Brașov s-au 

investit aproape 20 miliarde lei in scopul dezvoltării 
capacităților de producție. •

• Brașovul realizează în anul acesta o producție 
industrială de 44,2 miliarde lei — ceea ce reprezintă 3,8 
la sută din producția industrială a țării.

• Față de 1980, exportul crește in acest an cu 60 la 
sută. Produsele acestui puternic centru industrial se 
exportă in circa 100 de țări.

• S-au dat in folosință, in primii patru ani ai actua
lului cincinal, 20 500 apartamente, 22 000 mp spații co
merciale.

• Rețeaua sanitară a municipiului s-a îmbogățit 
cu un modern spital de pediatrie (500 locuri pentru copii 
și 100 pentru mame), o policlinică, noile capacități de la 
spitalele „Tractorul” și „Steagul Roșu”. S-au mai înființat 
două dispensare in cartierele „Tractorul” și „Bartolo
meu” ; creșe noi in cartierele 
și „Cartierul ceferiștilor".

neavoastră Brașovul e realizarea frumoasă a unui vis...— A unui vis al adolescenței. Pe atunci tatăl meu, care era strungar, începuse să mă aducă în fabrică pentru a deprinde și eu aceeași meserie. Pe mine mă ademenea însă lucrul asupra metalului încins : trăgeam mereu cu ochii la oțelării, la turnătorii, la forjă. Acum sînt inginer-șef tocmai la fabrica ce reunește aceste „sectoare calde" de la Întreprinderea de autocamioane, sectoare în care lucrează nu mai puțin de 4 000 de oameni. E o mare răspundere, dar și împlinirea unei mari iubiri. în acest cincinal ne-am angajat din plin în bătălia pentru eficiență, pentru modernizare, răspunzînd astfel îndemnurilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul dialogurilor de lucru In uzina noastră. Astfel, introducem automate programabile în conducerea funcționării liniilor de formare. O asemenea realizare, înfăptuită numai cu mijloace din țară, reprezintă o puternică afirmare a inteligenței tehnice românești, care se situează — ș.i în acest fel Ia nivelul celor mai înalte performante pe plan mondial. în aceste zile am început să lucrăm pentru introducerea în turnătorii a robotizării, fapt care va reprezenta un salt calitativ. După cum vedeți, avem proiecte de seamă ; la înfăptuirea lor — și a altor vise frumoase — mă voi gîndi cînd voi vota la 17 martie.— în calitate de deputat, de prim- vicepreședinte al consiliului popular județean, vorbeați, tovarășe Marin Stoianovici, despre răspunderea față de alegători. Care e raportul pe care-1 prezentați în fața lor acum, în campania electorală?— Sintem în județul Brașov 1185 de deputațl județeni, municipali, orășenești șl comunali. Desigur, avem de înfățișat un bogat bilanț privind dezvoltarea economică, so-
SITUAȚIA ÎN TRANSPORTURI

Din cauza vlntulul. care In ultimele 
>4 de ore a atins viteze de pină la 
109—120 km/oră, viscolind zăpada, și a 
vizibilității reduse, următoarele dru
muri naționale slnt Închise : DN 2 
— Grăniceștl — Frontieră. DN 2 F — 
Dragomireștl — Bleșca, DN 11 A — 
Adjud — Birlad, DN 15 D — Băcestl — 
Vaslui, DN 17 A — Rădăuți — Ratoș, 
DN 24 — Vaslui — Codăieștl șl Vlnâ- 
tori — Sculenl, DN 24 A — Murgenl — 
Vetrlșoaia, DN 24 B — Huși — Albita, 
DN 24 C — Vlnătorl — Rădăuți — Prut 
șl Răducănenl — Albita, DN 28 A — 
Tg. Fumos — Moțca, DN 28 B — Tg. 
Frumos — Botoșani, DN 29 — Salcia — 
Manoleasa, DN 29 A — Zorlștea — Ră
dăuți — Prut, DN 29 B — Botoșani — 
Dorohol, DN 29 C — Cucorănl — Șiret,

DN 29 D — Botoșani — Ștefănești, DN 
51 — Smirdioasa — Zlmnicea, DN 65 
A — Roșiori de Vede — Turnu Măgu
rele, DN 66 — Lainici — Llvezenl, DN 
67 — Scoarța — Mllostea.

Toate aeroporturile din tară »tnt In 
stare de disponibilitate.

Liniile și Instalațiile feroviare sînt 
In funcțiune, cu excepția tronsoanelor 
secundare Suceava — Păltinoasa, Leor- 
da — Dorohol și Adjud — Urecheștl, 
care, din cauza troienelor, slnt Închise. 
Se acționează cu Importante forte ma
teriale șl umane In vederea redării cit 
mai grabnice a acestor căi In circui
tul feroviar.

Pe Dunăre, de la Bazlaș pini Ia 
Brăila, navigația este întreruptă. Pe 
sectorul Dunării maritime navigația se

„Steagul Roșu”, „Tractorul”

cială, edilitară a județului. Cred însă că o singură cifră — și anume valoarea de aproape 3 miliarde de lei a lucrărilor înfăptuite prin muncă patriotică de la alegerile trecute și pînă în prezent — spune foarte mult despre participare, responsabilitate, spirit gospodăresc. Realizările de pînă acum stau la temelia proiectelor cu care venim în fața alegătorilor. Astfel, pînă în 1990, producția industrială a județului va crește cu 42,2 Ia sută, cea agricolă cu 37,7 la sută, desfacerile de mărfuri cu 13,1 la sută, prestările de servicii pentru populație cu 73,4 la sută. Se va dezvolta în continuare construcția de locuințe la orașe și Ia sate, în cadrul unor eficiente planuri de sistematizare ; vor fi înălțate noi edificii pentru sănătate. învățămînt. cultură, se va acorda atenție dotărilor edilitare, comerciale, se vor asigura condiții de viață tot mai bune pentru toți locuitorii.Brașovul — a continuat interlocutorul nostru — este locul primei vizite de lucru făcute în acest an de secretarul general al partidului ; simțămintele de profundă dragoste și recunoștință ale brașovenilor față de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu se contopesc cu cele ale întregii țări într-o splendidă unanimitate, dînd nouă și puternică strălucire ideii de unitate. de coeziune, de tărie a întregii noastre națiuni.în aceste zile am stat de vorbă cu mulți oameni de pe meleagurile brașovene. La toti am deslușit același gînd înalt care s-ar putea tălmăci astfel :— La 17 martie vom veni In fața’ urnelor cu sentimentul de profundă încredere în viitorul luminos deschis de Congresul al XIII-lea al partidului.
Gh. ATANASIU 
Nicolae MOCANU corespondentul „Scinteli*

desfășoară cu mari greutăți, datorit* 
aglomerării de ghețuri șl blocării lor 
In amonte de la Galați, plnă la mila 5.

în porturile fluviale, de la Bazlaș la 
Sullna. nu se lucrează din cauza ghe
țurilor șl a temperaturilor foarte scă
zute. cu excepția porturilor Orșova, 
Turnu Măgurele. Brăila, Tulcea, Galați, 
unde activitatea portuară se desfă
șoară cu unele dificultăți.

De la km 998 șl 878 plnă Ia Porțile 
de Fier gheata este oprită. In zona cu
prinsă Intre Porțile de Fier șl Olte
nița curg sloiuri, In proporție de 50—80 
la sută, ceea ce creează mari Impedi
mente navigației fluviale. Gheata esta 
oprită șl de la km 420 plnă Ia Hlrșova. 
de la Galați la mila 5 și pe canalul 
Sullna.

(Agerpres)

CronicaMiercuri, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. tovarășul Ștefan Andrei, a primit pe Nicholas Tasunungurwa Goche. noul ambasador extraordinar
zileiși plenipotențiar al Republicii Zimbabwe în Republica Socialistă România, in vederea prezentării scrisorilor de acreditare. (Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 februarie, ora 20 — 24 
februarie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi rece, geroasă noaptea șl dimineața 
la Începutul Intervalului, Iar cerul va 
fi variabil. Vor cădea precipitații 
Izolate sub formă de ninsoare. îndeo
sebi In nordul șl estul tărlL Vlntul va 
sufla slab pină Ia moderat. Tempera

turile minime vor fi euprinse între 
minus 18 șl minus 8 grade, local mal 
cobortte. Iar cele maxime între minus 
7 șl plus 3 grade, pe alocuri mal ri
dicate In zonele deluroase. Se va sem
nala ceață locală cu depunere de chi
ciură. In București : Vremea va fi 
rece, geroasă noaptea șl dimineața la 
începutul Intervalului. Cerul va fi va
riabil. Vlntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 15 șl minus 11 gra
de, Iar cele maxime Intre minus 3 șl 
plus 2 grade. Dimineața și seara se 
va semnala ceată slabă.

t V
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,15 Actualitatea In economie. Avan

premieră Ia campania agricolă de 
primăvară

20,25 Studioul tineretului (parțial co
lor). Programul partidului, pro
gramul tinereții noastre • Bio
grafii din epopeea prezentului. 
Tineri tn frontul democrației 
noastre muncitorești, revoluționa
re. Orientările și sarcinile reieșite 
din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul F.D.U.S. 
— in viața de zi cu zi a tine
rilor deputatl, a secretarilor orga
nizațiilor de tineret. Reportaj
• Un manifest al conștiinței ti
nere — poezia revoluțlonar-pa- 
trlotlcă • Energia inteligentei 
noastre pentru economia de ener
gie. Secvențe filmate la Întreprin
derea „Tractorul" din Brașov
• Avanpremieră Ia „Melodiile ti
nereții" O Repere din viața școlii 
românești. Competentă, competi
tivitate, calitate. Reportaj • Ple
nară angajare in viața soclal-po- 
lltică a tării. Dialog cu un ttoăr 
deputat militar • Itinerar eroic. 
Evocare a luptelor armatei româ
ne In războiul antihitlerist A Se
rial științific : „Călătorie in Uni
vers". Episodul 12 • De joi plnă 
joi. Rubrică de informații cultu
rale, recomandări pentru timpul 
liber al' tinerilor

21,50 Telejurnal (partial color) 
22,00 închiderea programului

CONCURS DE CREAȚIE 
MUZICALAConsiliul Național al Organizației Pionierilor, în colaborare cu Radio- televiziunea română și Uniunea compozitorilor, organizează concursul de creație muzicală pentru șoimii patriei, pionieri și școlari.Concursul își propune să stimuleze creația muzicală pentru copii și realizarea unor lucrări de valoare, cu un bogat conținut patriotic, educativ.Deschis tuturor creatorilor — compozitori și poeți, membri sau nemembri ai uniunilor de creație, ai cenaclurilor — concursul se desfășoară pe două secțiuni: a) creații muzicale destinate pionierilor și școlarilor ; b) creații muzicale destinate membrilor Organizației Șoimilor Patriei.Compozitorii pot participa cu una sau două lucrări inedite, scrise în stil coral sau de muzică ușoară, specifice virstei copiilor și adecvate activităților pionierești din cadrul Festivalului național „Cîntarea României".Lucrările muzicale pentru concurs, prezentate sub formă de partitură, dactilografiate In două exemplare, vor fi trimise, pînă Ia data de 30 mai 1985, pe adresa Consiliului Național al Organizației Pionierilor, strada Onești nri 6—3, sector 1, cod 70119 București.Partiturile vor purta un moto și vor fi însoțite de un plic (purtînd același moto) în interiorul căruia vor fi scrise numele și adresa compozitorului și textierului. (Agerpres)

Avansează 
metrouluiProcesul rapid de urbanizare a impus metroul, in multe din marile orașe ale lumii, ca unul din cele mai moderne și eficiente mijloace de transport în comun. Propunerea gazdelor poloneze de a ne prezenta șantierul viitorului metrou varșovian ne-a reamintit cu cită satisfacție a fost primită de locuitorii Capitalei noastre inaugurarea, în 1979, a primului tronson al metroului bucureștean. care de atunci este in continuă extindere.Am amintit de aceasta pentru a înțelege mai bine interesul pe care îl stîrnește in rîndul locuitorilor din Varșovia, al tuturor polonezilor, construcția primei linii de metrou din frumosul oraș de pe Vistula. în prezent lucrarea de cea mai mare anvergură din R.P. Polonă, care antrenează impresionante forțe umane și materiale.Ideea realizării metroului varșo- vian a fost lansată pentru prima oară acum exact... 60 de ani. deci în anul 1925, cînd autoritățile orășenești au a- juns la concluzia că urbanizarea Varșoviei nu este posibilă fără metrou. Documentele vremii vorbeau despre necesitatea construirii unui „tren orășenesc rapid", cum 1 se spunea pe atunci metroului. Lucrurile avansaseră destul de repede și în anul 1927 se conturase chiar o concepție cu privire la construirea unui metrou, nu prea adine, pe direcția nord-sud a orașului, concepție care în linii mari a rămas valabilă și azi. Mai mult, in anul 1938 s-au făcut și primele proiecte. Apoi a început insă războiul, care a trecut ca un tăvălug peste oameni și proiectele lor constructive de pace.Aproape imediat după eliberarea Poloniei de sub ocupația hitleris- tă a fost reluată și ideea construirii metroului. Tributul plătit războiului fusese însă prea mare și situația economică a țării nu a permis să se desfășoare o lucrare de asemenea proporții. Abia in anul 1982. deci după 37 de ani de la eliberarea Varșoviei, au putut începe cu adevărat pregătirile pe teren pentru deschiderea șantierului viitorului metrou. Prima piatră de temelie a fost pusă in aprilie 1983.Au trecut deci de atunci aproximativ 22 de luni șl într-una din zilele acestei ierni aspre, cînd mercurul termometrului cobora spre minus 20 de grade, am avut prilejul să vizităm o parte din șantier, să stăm de vorbă cu specialiști și constructori ai metroului varșovian. Vremea, evident, nu era favorabilă pentru muncitorii de pe șantier. Nu prea era timp de discuții. Constructorii metroului bucureștean au trecut și ei prin astfel de momente și știu cum se muncește în asemenea condiții. Se lupta cu temperatura scăzută, cu vlntul care sufla puternic și permanent, cu greutățile care apar

Însemnări de călătorie

construcția 
varșovianinerent la o lucrare pretențioasă, de mari proporții. Oamenii munceau insă cu pasiune, fără să țină parcă seama de condițiile atmosferice nefavorabile.

— tn prezent, lucrările se desfă
șoară pe o lungime de 6 km, pe 
segmente, preciza Roman Blal- kowski, de la Direcția generală de construcție a metroului. Pe șantier 
s-au adus utilaje, buldozere, exca
vatoare, autobasculante din mai 
toate părțile Poloniei. Este o mare 
concentrare de forțe. In același 
timp, constructorii metroului var
șovian colaborează cu specialiști 
din alte țări, printre care și cu cei 
din P.omânia, care au de acum o 
bogată experiență în acest dome
niu. La Varșovia nu s-a mai exe
cutat o lucrare de asemenea am
ploare și cu o importanță socială 
attt de deosebită pentru întreaga 
populație din anul 1975. Ultima 
mare lucrare a fost autostrada 
peste Vistula. Atunci, toți locuito
rii Varșoviei urmăreau cu maxim 

interes fiecare 
etapă a lucrări
lor. Așa se tn- 
timplă și acum. 
Construcția me
troului polari

zează atenția tuturor și putem spu
ne cu mindrie că pină acum toate 
lucrările s-au desfășurat conform 
graficelor — a încheiat interlocutorul.Prima linie a metroului varșovian va avea o lungime de 23,1 km și va fi construită pe trei segmente, urmînd să facă legătura intre zona Postjowa, situată în partea de sud a orașului, și uzinele „Warszawa" (12 000 de salariați), din nordul orașului. Segmentul nr. 1, cu o lungime de 12 km, care pornește din zona Postjowa, va avea 11 stații. Segmentul nt. 2, cuprins între stațiile Politehnica și Gara Gdansk, cu o lungime de 4,6 km și care va subtraversa centrul orașului, va avea șase stații. In sfîrșit, segmentul nr. 3, cu o lungime de 6,5 km, va avea șase stații, ultima urmînd să fie uzinele „Warszawa". Soluțiile constructive au fost adoptate în funcție de posibilitățile oferite de zonele străbătute. Primul segment, la care se lucrează în prezent, precum și segmentul nr. 3 vor fi construite de la suprafață. Segmentul nr. 2 va fl realizat prin săparea unui tunel pe sub clădirile din centrul orașului.Am prezentat toate aceste detalii deoarece ele oferă o imagine generală a eforturilor care se fac pentru construirea metroului varșovian, a complexității lucrărilor executate. Pe întreaga distanță a primei linii de 23,1 km nu se admite o deviere a tunelului metroului mai mare de 6 cm. Aceasta în condițiile in care straturile de-sol traversate sînt foarte diferite, mer- gînd de la granit pînă la nisip îmbibat cU apă. Constructorii metroului sînt însă hotărîți să res- . pecte întocmai graficul stabilit șl să răspundă prin fapte interesului manifestat de toți locuitorii Varșoviei față de această vastă și dificilă lucrare.

Ion TEODOR

■ ■■■■■■
INDUSTRIA RECICLĂRII

(Urmare din pag. I)respunzătoare. .Esențial este, deci, ca în fiecare întreprindere, sub conducerea organizațiilor de partid, să se inițieze acțiuni temeinice, cu finalitate imediată, astfel ca nimic din ceea ce poate fi recuperat în procesul de producție și consum să nu sa piardă, instaurîndu-se un spirit gospodăresc ferm la toate locurile de muncă.In privința valorificării materialelor și' energiei refolosibile sînt de relevat două cerințe de mare actualitate : pe de o parte, asigurarea tehnologiilor și dotărilor tehnice de prelucrare industrială și, pe de altă parte, utilizarea cu randament superior, cu eficiență economică ridicată a capacităților existente in industria reciclării. în scopul creării condițiilor tehnico-materiale pentru realizarea nivelurilor de recuperare a materialelor refolosibile stabilite pentru anul 1985 este necesar să se acorde cea mai mare atenție realizării la termenele planificate a obiectivelor de investiții, finalizării proiectării tehnologiilor de valorificare a unor materiale refolosibile — in

special din cauciuc, mase plastice, textile vechi, cenuși de termocentrală, granule abrazive — precum șl dotării unităților economice șl întreprinderilor specializate de colectare cu mașini și instalații de pregătire a materialelor refolosibile.In acest sens se cuvine menționat că celor 92 de noi obiective care trebuie puse în funcțiune în acest an li se adaugă și 31 de obiective de investiții restante de anul trecut. Din investigațiile organelor de specialitate rezultă că principala cauză a rămînerilor în urmă este neasigu- rarea utilajelor tehnologice conducătoare, ale căror termene de livrare nu Sînt corelate cu termenele de punere în funcțiune a obiectivelor. Factorii cărora le revin răspunderi in construirea acestor capacități trebuie să aibă permanent tn vedere că, așa cum a stabilit conducerea partidului, investițiile in domeniul recuperării materialelor refolosibile au un caracter prioritar, că pe producția capacităților respective se contează Încă din anul 1985, aceasta fiind cuprinsă In balanțele materiale și neputind fi înlocuită cu alte resurse.
Cum sînt valorificate resursele energetice 

reutilizabile ?Problemele se pun similar și în ce privește valorificarea resurselor e- nergetice refolosibile. Pentru anul 1985, prin plan s-a avut în vedere reintroducerea în circuitul economic a unui volum mai mare de astfel de resurse, care să permită echilibrarea. In aceste condiții, a balanței de combustibili și energie. Creșteri mai importante în această privință se localizează in unitățile metalurgiei, chimiei, industrializării lemnului și materialelor de construcții. Evident, sarcinile au fost stabilite lulndu-se în considerare rezultatele bune obținute pînă acum, precum și posibi-

lltățile ce vor fl create prin dotarea cu echipamente recuperatoare a tuturor agregatelor și instalațiilor generatoare de astfel de resurse. Bunăoară, in acest an urmează să fie puse in funcțiune o serie de instala- ții pentru recuperarea gazelor combustibile de cocs, semicocs și cocs fluidizat de la Combinatul siderurgic „Victoria“-Călan, a căldurii gazelor de ardere rezultate de la cuptoarele de feroaliaje de la Combinatul metalurgic Tulcea și de la cuptoarele de calcinare de la întreprinderea de produse cărbunoase Slatina.Se cuvine însă să subliniem că

gradul de valorificare a resurselor energetice refolosibile se menține incă ia un nivel scăzut. Aceasta se explică, pe de o parte, prin întir- zierile in punerea în funcțiune a anumitor investiții tn acest domeniu și prin neutilizarea corespunzătoare a unor instalații de recuperare. Pe de altă parte, o serie de întreprinderi și centrale, forurile de resort ale acestora, îndeosebi Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții nu manifestă suficientă preocupare pentru elaborarea studiilor de recuperare și pentru introducerea cu prioritate in programele de investiții a execuției lucrărilor necesare. Concludent tn acest sens este faptul că, pe seama capacităților prevăzute în planul de investiții pe anul 1985, urmează să fie valorificate doar 15 la sută din resursele energetice refolosibile nerecuperate pină in prezent.Pentru progresul șl prosperitatea economiei, pentru asigurarea bazei materiale necesare îndeplinirii planului, sintem datori să acționăm ferm in vederea recuperării și valorificării materialelor și energiei refolosibile, a pieselor de schimb, cu aceeași răspundere pe care trebuie să o dovedim in realizarea sarcinilor de producție. Materialele și energia refolosibile incorporează muncă și valori impresionante și sintem cu toții interesați să Ie gospodărim rațional, să creăm condiții ca industria reciclării să funcționeze pretutindeni, in toate unitățile economice, la inalți parametri, pentru a se asigura pe această cale cantități cit mai mari de materii prime, materiale și resurse energetice absolut necesare Înfăptuirii programelor de dezvoltare economică și socială a țării.
Corneliu CARLAN

ÎN ANUL 1985, ponderea materialelor refolosibile în satis
facerea cerințelor de consum 

® 63,3 la sută la cupru electrolitic 
• 43,9 la sută la plumb 
® 44 la sută din încărcătura me

talică pentru producția de oțel 
și piese turnate

productiv urmează să ajungă la:
• 24,7 la sută din materialele 

fibroase pentru producția de 
hîrtii-cartoane

® 30 ia sută din totalul pieselor 
de schimb pentru reparații și 
întrețineri

INFORMAȚII SPORTIVE

Sub genericul 
„Daciadei”• Miercuri s-au disputat meciuriledin cadrul optimilor de finală ale „Cupei României" la fotbal, competiție ce se desfășoară sub genericul „Daciadei". Iată rezultatele tehnice : Pitești : Chimia Rm. Vîlcea — Rapid București 1—0 (0—0) ; Deva : C.I.L. Mecanică Sighet — Dinamo Victorie București 1—0 (0—0) ; Alba lulia : Dinamo București — Corvinul Hunedoara 2—1 (2—0) ; Craiova : Politehnica Iași — F.C. Argeș Pitești 2—1 (2—0) ; Galați : Steaua București — Dunărea C.S.U. Galați 2-0 (0—0) ; Sibiu : F.C. Baia Mare — Sportul studențesc București 1—0 (0—0) ;București : Universitatea Craiova — F.C.M. Brașov 1—0 (1—>0) ; Rm. Sărat : A.S. Mizil — S.C. Bacău 4—3 (după prelungiri și executarea loviturilor de la 11 m).Sferturile de finală ale competiției sînt programate miercuri, 27 februarie.• In zilele de 19 șl 20 februarie, pe pîrtiile amenajate la Vatra Dor- nei s-au desfășurat finalele pe țară la sporturile de iarnă organizate tn cinstea forumului tineretului, competiție Înscrisă sub genericul „Daciadei", la care au luat parte peste 400 de concurenți, băieți și fete, ciști- gători ai fazelor județene. La schi fond, pe primele locuri s-au situat Sanda Oneț (jud. Alba) — la categoria 14—19 ani ; Doina Ichim (jud. Suceava) — la categ. peste 19 ani ; Ștefan Apli (jud. Maramureș) — la categ. 14—19 ani) și Adrian Potingă (jud. Suceava) — la categ. peste 19 ani. O probă disputată a constituit-o biatlonul, în care victoria la individual a revenit lui Vasile Buciuman, din județul Maramureș (la categ. 14—16 ani) și lui Marian Armeanu, reprezentantul județului Brașov (categ. 17—19 ani). Pe echipe a cîști- gat județul Maramureș, urmat de județele Alba și Cluj.• La Balcaniada de tir pentru arme cu aer comprimat, de la Atena, sportivii români au obținut trei victorii, toate in probele de pistol, prin Elena Taciuc la senioare ; echipa de senioare (Elena Taciuc, Silvia Ka- posztai și Ana Ciobanu) ; formația masculină de seniori (Iile Petru, Liviu Stan și Sorin Babii). Cu rezultatul de 381 puncte, Elena Taciuc a stabilit și un nou record balcanic.• La Praga, in cadrul turneului zonal masculin de șah s-au disputat partidele întrerupte. In care Gheorghiu l-a Învins pe Stempin, Grigorov pe Ghindă, iar Sznapik pe Prandste- ter. Partida Mihai Șubă — Schmidt s-a întrerupt pentru a doua oară. Cu trei runde înainte de final, In clasament continuă să conducă marele maestru român Mihai Șubă — 8,5 puncte (1), urmat de Jansa șl Pinter — cite 8,5 puncte, Ermenkov — 8 puncte etc.
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Acțiuni și luări de poziție 
împotriva cursei înarmărilor

SPANIA : NU 1 — amplasării de arme atomice 
pe teritoriul țăriiMADRID. — Intr-o declarație televizată, ministrul spaniol al afacerilor externe, Fernando Moran, a reafirmat că Spania va rămîrie o țară liberă de arme nucleare, așa cum a hotărît parlamentul. în octombrie 1981, și cum a precizat recent președintele guvernului. Feline Gonzales.

BELGIA
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*Referindu-se Ia informațiile apă- < rute în presa din Statele Unite cu ț privire la o serie de planuri ale l Pentagonului de instalare a arme- J lor nucleare în Spania. Moran a 4 Pmlntit fnofoj-ul V>>cnernA_nrt^g_ ?nu * peamintit că tratatul hispano-ame- rican prevede în mod clar că vor fi amplasate asemenea arme teritoriul spaniol, menționează genția E.F.E.

Marș de protest împotriva instalării 
rachetelor de croazieră

— Din orașul bel- 
in apropierea că-

latru pace belgiene. Participanta 
mars se îndreaptă spre Bruxelles, 
urmind ca timp de patru zile să 
străbată un traseu de 100 kilometri. 
Ei vor face opriri pentru a lua 
parte la mitinguri antirăzboinice. 
Marșul se va încheia la 23 februa
rie, la Bruxelles, printr-un miting 
de masă.

Aproape SO la sută din populația 
Belgiei se pronunță împotriva in
stalării rachetelor nucleare ameri
cane pe teritoriul național.

Asigurarea păcii și consolidarea securității internaționale 
- probleme prioritare pe agenda viitoarei sesiuni a O.N.U.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniune a guvernului libanez de uniune națională

• Contacte diplomatice

BEIJING

Președintele R. P. Chineze 
despre problemele 

dezvoltării economiceBEIJING 20 (Agerpres). — LI Xiannian, președintele R.P. Chineze, luind cuvîntul in cadrul unei adunări organizate la Beijing. în Marea Sală a Poporului, cu prilejul sărbătoririi Anului nou lunar, a evidențiat importanța transpunerii în viață a reformelor elaborate de C.C. al P.C. Chinez și Consiliul de Stat In scopul creșterii producției, obținerii unor rezultate economice mai bune și al sporirii veniturilor celor ce muncesc — transmite agenția China Nouă. El a relevat că între sarcinile care stau în fața Chinei in anul 1985 se Înscriu : promovarea, în continuare, a reformelor economice urbane, concomitent cu reformele în domeniile științei, tehnologiei și educației, precum și dezvoltarea coordonată a economiei naționale, îndeplinirea și depășirea sarcinilor stabilite In planul de stat pe 1985, în planul cincinal 1981— 1985 și elaborarea planului cincinal 1986—1990 de dezvoltare economică și socială.Vorbitorul a arătat că. pentru realizarea modernizării sale, China are nevoie de un climat internațional de pace de lungă durată, pacea constituind dorința comună a popoarelor din întreaga lume.Președintele chinez a cerut, totodată, conducătorilor gomindaniști din Taiwan să se gindească la viitorul națiunii, să privească în perspectivă si să făcă o opțiune înțeleaptă. El și-a exprimat speranța că taiwa- nezii vor contribui la reunificarea și modernizarea Chinei.

NAȚiUNÎLE UNITE 20 (Agerpres).— 143 de probleme ale contemporaneității urmează să fie luate în dezbaterea viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. — cea de-a 40-a— care va începe la 17 septembrie 1985, la New York.Potrivit ordinii de zi preliminare, publicată de Secretariatul O.N.U., un loc major în dezbaterile acestui forum al națiunilor, în anul marcării împlinirii a 40 de ani de la crearea organizației. 11 ocupă problemele asigurării păcii și securității internaționale, lichidării pericolului unei catastrofe nucleare, reducerii și încetării cursei înarmărilor nucleare, în

cetării experiențelor cu arme atomice.Pe agendă sint incluse, totodată, probleme legate de „punctele fierbinți" ale planetei — Orientul Mijlociu, Africa Australă, America Centrală etc. Agravarea situației economice in țările în curs de dezvoltare, necesitatea lichidării restricțiilor și barierelor discriminatorii în raporturile economice și financiare internaționale, instituirea unei noi ordini e- conomice internaționale se vor afla, și în acest an. în prim-planul sesiunii Adunării Generale, relevă documentul publicat de Secretariatul Națiunilor Unite.

rilor și pozițiile celor două părți cu privire la evoluțiile din Orientul Mijlociu.
★VIENA 20 (Agerpres) — în zilele de 19 și 20 februarie la Viena a avut loc* un schimb bilateral de păreri, Ia nivel de experți ai M.A.E. al U.R.S.S. și Departamentului de Stat al S.U.A., In problemele situației din Orientul Mijlociu, informează agenția T.A.S.S.
★BEIRUT 20 (Agerpres). — După cum informează agențiile internaționale de presă, un membru al corpului francez de observatori din Liban a fost ucis miercuri de persoane înarmate, într-o suburbie din sudul Beirutului.

BEIRUT ' 20 (Agerpres). — Guvernul libanez de uniune națională s-a reunit, miercuri, în ședința sa săptăminală, in cadrul căreia au fost discutate probleme privind asigurarea securității in țară, în special în regiunea Saida, evacuată de forțele israeliene la sfîrșitul săptămînii trecute. A fast subliniată necesitatea Întăririi rolului armatei libaneze în zona Saida.,
★ROMA 20 (Agerpres). — La Încheierea vizitei întreprinse In Italia de premierul israelian, Shimon Peres, a fost organizată o conferință de presă în cadrul căreia primul ministru al Israelului, împreună cu premierul italian, Bettino Craxi, au evocat problemele abordate In cursul convorbi
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Suedia — împotriva militarizării spațiului cosmic

BRUXELLES.
gian Florennes, 
ruia se găsește baza militară unde 

i urmează să fie amplasate rache- 
1 tele nucleare cu rază medie 
I „Cruise", a început, miercuri, un 
’ marș de protest împotriva stațio-
4 nării noilor arme de distrugere in 
/ masă pe teritoriul Belgiei. Partici-5 pă 48 de persoane — număr egal 4 cu cel al rachetelor ce urmează a 
J fi instalate pe teritoriul național — ț însoțite de activiști ai mișcării pen- 
4
ț R.F.G.: Opinii în sprijinul unei zone denucleorizote 
j în centrul Europei4 BONN. — Egon Bahr, expertul ’ în probleme de dezarmare al Parti- 
4 dului Social-Democrat din R.F.G., 
7 s-a pronunțat din nou pentru crea- ț rea unei zone fără arme nucleare i în Europa centrală. Europa — a ’ spus el — nu trebuie să aibă de- ț cît un singur interes : acela ca
! S.U.A.: Noi inițiative ale militanților pentru dezarmare j

4 WASHINGTON. — Un număr tot 
i mai mare de americani participă in 
> mod activ la manifestațiile pentru 

4 pace, împotriva cursei înarmărilor, 
7 in special a înarmărilor nucleare.
* Intr-o declarație a comitetului pre- 
l gătitor „Acțiunea din aprilie" se 
J arată că peste 100 de organizații 
ț obștești, sindicale, religioase și de 
4 tineret, care reunesc sute de mii de
* cetățeni, vor lua parte la manifes- 
4 tațiile care vor avea loc, la 20 apri- 
1 lie, la Washington și San Francisco, 
ț împotriva intensificării cursei inar-
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TOKIO 20 (Agerpres). — „Este o iluzie să crezi că sistemele de apărare spațială pot să asigure protecție împotriva armelor nucleare cu baze terestre", a declarat primul ministru suedez, Olof Palme, intr-un interviu acordat unui cotidian japonez.El s-a pronunțat împotriva escaladării cursei înarmărilor și a militarizării spațiului extraatmoâferic, ex-

primîndu-și speranța că in cadrul convorbirilor sovieto-americane de la Geneva se va acorda prioritate reducerilor drastice ale stocurilor de arme nucleare ale celor două părți. Aceste negocieri, a menționat premierul suedez, trebuie să prevină de asemenea extinderea cursei înarmărilor nucleare în spațiu.
India se pronunță în 

o politică de
continuare pentru 
nealiniere

ITALIA

Reuniuni ale pactului A.N.Z.U.S. aminate pe termen nelimitat

războiul să nu înceapă, deoarece locuitorii continentului nu-i vor putea supraviețui. Este în interesul suveranității statelor europene membre ale N.A.T.O. să decidă ne- staționarea și retragerea armelor atomice americane — a declarat reprezentantul P.S.D.

WELLINGTON 20 (Agerpres). — Trei reuniuni anuale ale pactului A.N.Z.U.S. — din care fac parte Noua Zeelandă. Australia și S.U.A. — și care erau programate pentru săptămîna aceasta au fost amînate pe termen nelimitat, a anunțat ministrul neozeelandez al apărării, Frank O’Flynn, citat de agenția U.P.I. Precizarea urmează unei declarații anterioare a primului ministru, David Lange, care a arătat că S.U.A. s-au retras de la un exercițiu naval, cu participarea forțelor

neozeelandeze și au revenit asupra invitației adresate guvernului de la Wellington de a lua parte Ia manevrele militare „Team Spirit", de luna viitoare, ca răspuns la hotă- rîrea Noii Zeelande de a interzice intrarea în porturile țării a navelor americane cu armament nuclear la bord.Observatorii politici, citați de agenția France Presse, apreciază aceste măsuri drept tentative de presiune ale Statelor Unite asupra Noii Zeelande ca urmare a politicii sale nenucleare.

DELHI 20 (Agerpres). — Manifestul electoral al partidului Congresul Național Indian (I), de guyernămînt — publicat în legătură cu apropiatele alegeri, pentru adunările legislative din 11 state și un teritoriu unional administrat la nivel federal — relevă că C.N.I. va călăuzi țara pe calea independenței naționale și progresului social-economic, adăugind că asigurarea unității și integrității teritoriale ale Indiei constituie sarcina principală a partidului.

In manifest. Congresul Național Indian (I) iși- reafirmă hotărirea de a promova în continuare pe plan internațional o politică de nealiniere, Îndreptată spre diminuarea .pericolului de război și înlăturarea amenințării unei conflagrații nucleare, de a . milita împotriva militarizării bazinului Oceanului Indian. Se subliniază că partidul va acționa și de acum înainte pentru extinderea relațiilor de prietenie cu țările socialiste.

mărilor, pentru instaurarea unei \ 
păci durabile in lume. Manifesta- « 
țiile se vor desfășura sub lozinca ț 
„Pentru pace, muncă și egalitate".

O demonstrație de protest tmpo- ț 
triva cursei înarmărilor nucleare a . 
avut loc la baza militară Higgins- * 
viile, din statul american Missouri, ț 
unde sint amplasate rachete de i 
tipul „Minuteman 2“, relatează a- 1 
genția Associated Press. Poliția a ț 
intervenit, operînd

cursei înarmărilor nucleare a , 
loc la baza militară Higgins- ’

arestări.
(

Expresii ale voinței de pace a tinerilor |Italia și țROMA. - Populația Italiene Bagno di Ripoli sat un mesaj al păcii și localității franceze înfrățite Plessis Robinson și, in aceiași timp, lumii întregi. Documentul a fost semnat de reprezentanții a numeroase organizații politice, sociale, Culturale. Un grup de tineri italieni din Bagno di Ripoli vor parcurge

Măsuri represive ale regimului rasist de la Pretoria
A^AGENȚIILE DE PRESĂ

e scurt i

Iccalității a adre- prieteniei dinmal multe orașeFranța, indreptîndu-se spre Io- calitatea Plessis Robinson, situa- i tă la 1 400 km distanță, unde ur- ? mează a ajunge la 1 Mai. Ei și-au ’ exprimat dorința de a face astfel cunoscut în cele două țări mesajul de pace al populației din orașul ( lor.
i
3Participantele la această acțiune 4 au adoptat un apel către toți lup- 4 tătorii danezi pentru pace, cerînd î Intensificarea eforturilor pentru 4 conștientizarea opiniei publice a- 7 suprâ pericolului pe care îl re-4 prezintă cursa înarmărilor. |-------- ..----- ----------------------------------- 4

PRETORIA 20 (Agerpres). — In ultimele trei zile, în R.S.A. au avut loc ample manifestații de protest ale populației africane împotriva politicii inumane de apartheid promovate de regimul de la Pretoria. In cursul unei demonstrații a populației africane din așezarea Crossroads, de lingă Capetown, împotriva planurilor guvernului de a o evacua în alte regiuni și bantustane, poliția a intervenit brutal, folosind arme de foc, bastoane de cauciuc și gaze lacrimogene. Au fost omorîte cu acest prilej 16 persoane, și alte aproximativ 100 au fost rănite.Concomitent, poliția sud-africană a efectuat raiduri în cartierele populației africane din marile orașe Capetown, Johannesburg și Durban, a- restind șase lideri ai mișcării anti- apartheid. Printre persoanele arestate se află Albertina Sisulu, copre

ședintă a Frontului Unit Democratic, coaliție multirasială sud-africană de luptă împotriva politicii de apartheid, alți membri din conducerea frontului. Această operațiune a fost calificată de agenția Reuter drept cea mai amplă din ultimele luni, o nouă încercare de a stăvili lupta poporului african împotriva guvernanților de la Pretoria.Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) iși va continua lupta împotriva regimului rasist de la Pretoria, Namibia neaccep- tînd să fie dominată de minoritatea aibă — a declarat, la Libreville, președintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma. După cum informează agenția A.P.S., el a condamnat faptul că autoritățile sud-africane ridică sistematic obstacole în calea accesului la independentă al Namibiei.
DANEMARCA î Apel la încetarea escaladării 

pregătirilor militareCOPENHAGA. — Un grup defemei au întemeiat în apropierede Ravsntrup (Danemarcă), undese construiesc instalații militareale N.A.T.O., un orășel de corturi,. în semn de protest împotriva es-
t caladării pregătirilor militare.
L___________ __ ________

Sesiunea Comitetului special al O.N.U. 
împotriva apartheiduluiNAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).— La sediul din New York al Națiunilor Unite au început lucrările sesiunii ordinare a Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului. în cadrul lucrărilor continuă examinarea acțiunilor și măsurilor ce se impun din partea O.N.U. șl a comunității internaționale pentru abolirea politicii de apartheid a regimului minoritar rasist de la Pre

toria șl asigurarea respectării drepturilor legitime ale populației africane majoritare din R.S.A. De asemenea. Comitetul special va dezbate acțiunile ce se cer întreprinse de Națiunile Unite pentru a se„ pune capăt colaborării unor state și companii transnaționale cu regimul de la Pretoria, care încurajează perpetuarea politicii inumane de discriminări rasiale și de apartheid.

PLENARA. La Casablanca a a- vut loc plenara C.C. al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc consacrată analizării situației interne și a unor probleme ale situației internaționale. în~ raportul la plenară, prezentat de Aii Yata, secretarul general al partidului, subiiniindu-se îngrijorarea față de actuala încordare ■ internațională, se evidențiază că lupta popoarelor pentru menținerea și întărirea păcii in Întreaga lume constituie o necesitate imperioasă â zilelor noastre.AMÎNARE. Alegerile legislative generale din Zimbabwe, programate pentru luna viitoare, au fost amînate pînă la mijlocul anului în Curs, data exactă urmînd. a. fi stabilită ulterior, informează agențiile Reuter și United Press International, citind declarațiile făcuta presei de ministrul de justiție, Eddison Zvogbo. Principalul 'motiv al acestei decizii este de natură procedurală, avindu-se în vedere că pînă în prezent nu s-au încheiat operațiunile de delimitare a circumscripțiilor electorale, a precizat ministrul.SESIUNE. La Tunis va avea loc luni cea de-a 32-a sesiune, a Consiliului economic și social al Ligii Arabe. Țările membre vor fi reprezentate de miniștrii de fi

nanțe și al economiei. Pe agenda reuniunii, relevă agenția M.A.P., figurează probleme privind dezvoltarea economică a statelor membre, precum și creșterea cooperării lor în diverse domenii.BANCA CENTRALA A SPANIEI » dat publicității un raport în care se arată că rata inflației a fost anul trecut în această țară de 9,5 la sută, iar deficitul bugetului da stat a fost echivalent cu 5 la sută din valoarea produsului intern brut. 2,7 milioane persoane au fost afectate în 1984 de șomaj.
OPERE DE ARTA ÎNSTRĂINA

TE. Restituirea operelor de artă ale 
țărilor din lumea a treia deținute 
in muzeele statelor dezvoltate con
stituie „o problemă de justiție cul
turală", a declarat, la Amsterdam, 
Salah Stetie, ambasadorul Libanu
lui în Olanda, transmite agenția 
France Presse. tn cadrul unei eon* 
ferințe intitulate „Bunurile cultu
rale in exil", Salah Stetie, fost pre
ședinte al Comitetului interguver* 
namental al UNESCO pentru res
tituirea acestor bunuri țărilor lor 
de origine, a amintit că 69 de mu
zee europene și americane dețin 
opere de artă luate din țările lu
mii a treia in secolele trecute.EVALUĂRI ECONOMICE. îft buletinul privind situația economiei

R.F.G., Ministerul vest-german al 'Economiei apreciază că în luna februarie nu se va înregistra o redresare a situației, iar rata de creștere economică va rămîne redusă. transmite agenția Associated Press. Nota pesimistă a documentului este accentuată de faptul că, în luna în curs, șomajul Va ră- mine la un nivel' ridicat, aproape egal cu cel din luna precedentă. cînd s-au înregistrat, oficial, 2 619 400 de persoane lipsite de locuri de muncă.LV KUWEIT s-au desfășurat 
miercuri alegeri legislative pentru 
Adunarea Națională. Corpul electo
ral kuweitian, care numără circa 
60 000 de alegători, a fost chemat 
la vot pentru desemnarea celor 50 
de deputați din 231 candidați.LV PARLAMENTUL BOTSWA- 
NEI a fost prezentat proiectul de 
buget pentru viitorul exercițiu fi
nanciar 1985—1986. Ministrul finan
țelor și planificării dezvoltării, 
Peter Mmusi, a relevat că econo
mia țării va crește cu 4 la sută. 
El a apreciat că cea mai dificilă 
perioadă de secetă, care a determi
nat reducerea drastici a producției 
în 1980—1981 și 1981—1982, a fost 
depășită. Peter Mmusi a declarat 
că, din cauza secetei, producția a- 
gricolă s-a diminuat cu 25 la sută 
in 1981—1982.

Drama muncitorilor imigranți drama dezamăgirilor și a umilințelor
„Dosarul imigranților", această categorie de oameni care nu mai au patrie și nici nu Izbutesc să-și făurească un viitor pe măsura aspirațiilor lor și care — lipsiți de orice fel 'de drepturi — sint siliți să efectueze o muncă istovitoare, adeseori degradantă, continuă să se situeze in atenția presei internaționale. Ziarele din diverse țări au reliefat, în repetate rînduri, nenumăratele fațete ale acestor „drame mute" — cum se exprima agenția FRANCE PRESSE — dezvăluind viața grea a imigranților, care, furați da mirajul unei vieți mai ușoare, și-au părăsit familia, locurile natale, patria, poposind în marile metropole ale Occidentului. Nu cu mult timp în urmă, ziarul „LE MONDE", pornind de la un „fapt divers" — moartea a patru membri ai unei familii de imigranți la frontiera dintre Italia și Franța — vorbea despre „dra

matismul situației muncitorilor imi
granți". Astfel de drame se petrec aproape zilnic.

Mină de lucru „în tran
zit", care aduce profituri de 
miliarde Considerați, de la bun Început, ea „mină de lucru In tranzit", imigranții au fost tratați ca a- tare chiar în perioadele de „boom" economic din anii ’50 și ’60 și de Ia începutul anilor ’70. Atunci, prin racolarea muncitorilor străini, paJ tronii din țările capitaliste urmăreau mai multe obiective. Era vorba, desigur, de ocuparea unor slujbe, cum ar fi gunoieri, măturători de stradă, lucrători în mediul toxic ș.a., pe care — în condițiile cererii mari de brațe de muncă — autohtonii le refuzau. Dar, înainte de toate, predomina ideea obținerii unor profituri suplimentare, știut fiind că „străinii" sint dispuși să accepte programe de lucru prelungite și salarii mai reduse.Bărbați și femei veniți din podișurile Anatoliei sau deserturile saha- riene, din satele sărăcăcioase ale Portugaliei, Spaniei și Italiei, din alte zone ale lumii — numărul acestora, împreună cu cel al copiilor, se ridică, potrivit unor estimări. Ia 40 milioane — și-au părăsit patria pornind sore țările occidentale. Pe mulți i-au atras — printr-o campanie propagandistică insistentă — vitrinele multicolore; alții au sperat să realizeze un „capital" pentru a se întoarce „bogați" în locurile de unde au plecat. La început au fost norocoși, găsind de lucru, chiar dacă Jocurile de muncă obținute erau

cele mai grele, mal periculoase, mal „murdare" șl cele mai prost plătite. Dar erau bucuroși, gindindu-se că, odată cu trecerea timpului, „Iși vor face o situație". Este un fapt cunoscut că muncile sezoniere din agricultura S.U.A- —cele mâi istpvitoa- re și mai slab remunerate — revin așa-numiților „chicanos" veniți din țările latino-americane, tot așa după cum in țările vest-europene . — în serviciile de salubritate, in posturile de „spălători de vase" din restaurante, de „curățitori de vitrine" etc. — imigranții, indiferent de profesia de bază, continuă să dețină „monopolul". Adeseori, in asemenea posturi din marile orașe ale lumii occidentale se intilnesc mulți muncitori cu inaltă calificare, doctori, ingineri, profesori veniți din diverse colturi ale lumii.Pentru concernele din „țările-gaz- dă“, munca imigranților a constituiț „o veritabilă transfuzie de singe" — cum se exprima revista „ECONOMIST". Ce a însemnat < această „transfuzie" pentru țările occidentale ? Probabil niciodată nu vor fi cunoscute cifrele exacte, dar, după a- precierile publicației „FLASHES SUR LE MONDE SINDICAL", editată de Federația Sindicală Mondială, „in perioada 1956—1982, in țările 
Europei occidentale și Statele Unite 
profiturile monopolurilor asigurate 
prin munca ieftină a imigranților și 
prin racolarea de cadre calificate 
s-au ridicat la in jur de o mie de 
miliarde dolari" !

Ieri : „muncitori oaspeți"; 
azi : „psihoză xenofobă". Mult timp, imigranții erau numiți, eufemistic, „muncitori oaspeți". Autoritățile manifestau o atitudine binevoitoare. în 1964, cel de-al 1 000 000-lea străin sosit lntr-una din aceste țări — un portughez — a primit cadou o motocicletă. Viața lor nu era insă deloc ușoară : condiții inumane de lucru, lipsa oricărui drept, locuințe supraaglomerate în ghetouri etc. în ceea ce-i privește pe copiii lor, aceștia nu aveau și nu au posibilitatea să-și desăvirșească educația și formarea profesională. Cînd au venit, majoritatea erau tineri, pentru că agenții de recrutare, ca și propaganda desfășurată pe toate canalele, aveau o unică misiune din partea întreprinderilor dornice să angajeze muncitori străini : să selecționeze numai tineri sănătoși, capabili să depună eforturi fizice susținute. Așa se explică de ce greutățile nu i-au speriat la început

Dar vremurile s-au schimbat și situația imigranților s-a înrăutățit tot mai mult : muncitorii străini nu mai sint considerați „oaspeți", ci concurenți nedoriți șl paraziți sociali. Tot mai des se aud glasuri că străinii ocupă locuri de muncă ale populației autohtone și că in țările occidentale șomajul n-ar avea proporțiile actuale „dacă nu ar exista muncitori străini".Ca o primă măsură, imigranții au fost primii pe lista concedierilor. Au urmat apoi — sub pretextul agravării crizei economice — măsuri de

ței de muncă este de peste 10 la sută, iar în Franța și Marea Brita- nie de aproape 14 la sută.
„De închiriat, dar nu pen

tru rstrăini". ° știr® tr»nsmîsă din Washington la 9 februarie de agenția UNITED PRESS INTERNATIONAL se referă la un nou proiect de lege prezentat Congresului american to legătură cu „reglementarea. problemei imigrării in S.U.A.". Tema a mai fost în discuția forului legislativ al S.U.A. și anul
• Din exploatarea mîinii de lucru străine, profituri fabuloase 
A 40 milioane de bărbați, femei și copii — destine în derivă
• Primii pe listele șomerilor - ultimii la angajări • După zece 
ani de muncă istovitoare - o singură concluzie : „Orice visuri

s-au spulberat"

„NOAPTE BUNĂ ȘI FERICITĂ*...

| Impas la negocierile 
de ia Bruxelles 

privind aderarea Spaniei 
și Portugaliei la C.E.E.BRUXELLES 20 (Agerpres). — După două zile de dezbateri infructuoase, la Bruxelles au luat sfîrșit lucrările ședinței Consiliului Ministerial al Pieței comune consacrate soluționării dosarelor în suspensie ale negocierilor de aderare a Spaniei și Portugaliei la C.E.E.Agenția Reuter relevă că „cel zece" nu au reușit nici de data aceasta să rezolve dosarele privind sectoarele < agricol, piscicol și social, care blo- I chează negocierile de aderare. Mi- i niștrii au convenit să se lntilnească din nou, la 28 februarie, tot la Bru- i xelles, pentru a relua dezbaterile a- supra acelorași probleme.Intr-o conferință de presă ținută Ia sfîrșitul reuniunii, ministrul afacerilor externe al Spaniei, Fernando Moran, a exprimat profunda Îngrijorare a guvernului său în legătură cu noul eșec al „celor zece" și a criticat aspru condițiile de aderare, care, a spus el, „șînt intolerabile pentru economia spaniolă".

limitare a imigrărilor șl de trimitere „acasă" a multora din cei rămași fără lucru. „Mii și mii de oa
meni, au luat drumul spre țările de 
origine după ani grei de muncă și 
lipsuri" — scrie ziarul algerian „EL MOUDJAHID". Dar situația imigranților rămași nu s-a schimbat. Intr-adevăr, după cum relatează și revista „NEWSWEEK", „șomajul cro
nic a contribuit la întreținerea unei 
atmosfere de tensiune explozivă in 
jurul imigranților". Și,, citind cuvintele unei funcționare de la Ministerul Afacerilor Sociale din Franța, revista arată : „Oamenii (adică autohtonii — n.r.) sint mai puțin 
toleranți acum, pentru că însăși via
ța lor este mai grea, înseși locurile lor de muncă sint in pericol". Faptul că în țările Europei occidentale redresarea ' economică scontată n-a avut loc și că șomajul, în loc să scadă, a crescut continuu (In prezent, numărul șomerilor din țările capitaliste vest-europene se ridică Ia 19 milioane) a determinat „menți
nerea unei atmosfere xenofobe". („GUARDIAN"). în țări vest-europene ca R.F. Germania, Franța și Marea Britanie, care dețin o însemnată pondere în ceea ce priveșta numărul muncitorilor imigranți — respectiv de aproape 10 milioane — numărul celor fără de lucru este deosebit de ridicat. Astfel, în R.F.G. procentul șomerilor din totalul for-

trecut, urmărindu-se — după cum se relata — „statuarea unor norme fer
me de îngrădire a imigrărilor in ge
neral și de eliminare a imigrărilor 
clandestine în special". Erau prevăzute amenzi- împotriva „patronilor care angajează cu bună știință imigranți clandestini", ca și a „persoanelor care favorizează introducerea în tară a acestora". Totodată, se prevedea expulzarea străinilor sosiți ilegal în Statele Unite.In repetate rînduri, presa internațională a relatat despre condițiile precare de locuit ale imigranților, de multe ori fiind nevoițl să-și petreacă timpul sub cerul liber. Astfel, ziarele pariziene au relatat că peste trei sferturi dintre locuințele insalubre din Franța sint ocupate de imigranți. Adesea, tentativele imigranților — în măsura în care au bani — de a-și ameliora condițiile de locuit se lovesc de semnificativul anunț : „De închiriat, dar nu pentru străini".

Imagini de coșmar din 
„atelierele sudorii". In acesta condiții, permisiunea de ședere și de lucru devine o armă permanentă de șantaj împotriva imigranților. Iar locurile de muncă tot mai reduse care li se oferă sint din cele mai precare. Tocmai de aceea s-âu înmulțit așa-numitele „sweatshops".

O tragică ironie : sub qfișul-reclamă pentru saltele de dormit, Însoțit de această urare - cițiva muncito-ri imigranți și-au găsit culcuș pe scîn- durile unor bănci. Fără saltele de dormit — și fără să aibă o noapte „bună și fericită”...
acele „ateliere ale sudorii", multe din ele clandestine, unde muncitorii imigranți sintaduși în situații asemănătoare cu sclavia. în multe rînduri, presa a dezvăluit fapte greu ,de. imaginat în epoca, noastră despre asemenea „sweatshops", in special din Franța și Statele Unite. într-o astfel de relatare se menționa : „Intr-un spațiu red.us, aproa
pe irespirabil, din cauza aburilor 
proveniți de la mașinile de călcat, 
au fost găsiți numeroși muncitori 
care trudeau din greu. Toată ziua 
erau ținuți închiși la lucru, iar noap
tea, citeva ore, erau scoși, cu multe 
precauții, *să ia aer*". Unde se în- timpla aceasta ? Printr-o ciudată coincidență, imaginile descrise proveneau dintr-unul din orașele situate in „Centura soarelui" — Loș Angeles. Numai că acei oameni nu vedeau aproape niciodată soarele !Sigur, se intîmplă deseori ca asemenea ateliere să fie „descoperite". Se aplică amenzi, pe care proprietarii atelierelor le plătesc — profiturile realizate le permit acest lucru — după care totul reîncepe ca mai

înainte. Pentru că aceste „ateliere" oferă patronilor posibilitatea obținerii unor profituri însemnate. întrucit ei nu plătesc nici un fel de asigurări sociale, de impozite și de alte asemenea obligații.Revista „TIME" a publicat declarația. lui Hussein Danyeli, un imigrant de origine turcă nevoit să se întoarcă în țară după 10 ani de trudă in uzina Mannesman din Duisburg : „Nu am crezut că pornind pe 
calea imigrării aceasta va fi calea 
dezamăgirilor și umilințelor. Nu am 
reușit să ne integrăm in societatea 
vest-germană. Iar la întoarcere con
statăm că nu ne mai putem integra 
nici in societatea noastră".

ir...Aceasta este soarta „străinilor in 
țară străină", a milioanelor de dezmoșteniți ai soartei, pentru care lanțul dezamăgirilor se dovedește mult mai lung și mai dureros decit eșecul unui vis neîmplinit. Ceea ce mulți, foarte mulți dintre ei nu au încă curajul să recunoască.

Nicolae P1OPEANU

Iarnă grea 
în întreaga EuropăBUDAPESTA 20 (Agerpres). — in 
Ungaria se menține o vreme neobiș
nuit de rece, temperatura coborînd 
noaptea la minus 20—24 grade, ceea 
ce impune eforturi excepționale 
pentru desfășurarea normală a ac
tivității căilor ferate, relatează agen
ția M.T.I. In nordul țării, cărbunele 
îngheață in vagoane și, adesea, pen
tru accelerarea lucrărilor de descăr
care, trebuie să se recurgă la ex
plozivi — arată agenția.

Noi furtuni de zăpadă s-au abătut 
marți asupra regiunilor vestice ale 
țării. Vintul, care a atins viteze de 
90—100 km pe oră, a provocat pagube 
materiale.

BERNA 20 (Agerpres). — Potrivit 
datelor oficiale, în regiunea orașului 
Geneva și in împrejurimi s-au în
registrat, in ultimele zile, cele mai 
abundente ninsori de după'anul 1870.

Căderile masive de zăpadă din 
Alpii elvețieni au cauzat numeroase 
avalanșe, care au provocat victime 
și au perturbat serios circulația ru
tieră și activitatea turistică de sezon.

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — 
Suedia cunoaște, in acest an, cea mai 
geroasă lună februarie înregistrată 
din 1772 și pînă in prezent, cu o 
temperatură medie cotidiană de. mi
nus 10 grade Celsius, du anunțat ser
viciile meteorologice suedeze, citate 
de agenția France Presse. De obicei, 
in februarie, temperatura medie este 
de minus trei grade.
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