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Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, au fost analizate rezultatele 
alegerilor de deputați in Marea Adunare Na
țională și in consiliile populare județene, muni
cipale, orășenești și comunale. Comitetul Politic 
Executiv a apreciat că alegerile de la 17 martie, 
desfășurate intr-o atmosferă de puternică uni
tate, de intensă angajare patriotică, sub semnul 
unei inalte responsabilități civice, au pus puternic 
in evidență adeziunea deplină și încrederea 
nețărmurită a întregului popor in politica internă 
și externă a partidului și statului, în viitorul lumi
nos al patriei, precum și voința lui fermă de a 
transpune neabătut in viață hotărîrile Congresu
lui al Xlll-lea, Programul partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, totodată, 
că alegerile de la 17 martie au constituit o pu
ternică manifestare a profundului democratism 
al orinduirii noastre socialiste, care asigură ca
drul cel mai larg de participare a clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, a tuturor cetă
țenilor patriei — fără deosebire de naționalitate 
— la conducerea societății, la elaborarea și în
făptuirea planurilor de dezvoltare economico-so- 
cială armonioasă a țării, a tuturor județelor pa
triei, de creștere a bunăstării, materiale și spiri
tuale, a poporului.

In același timp, Comitetul Politic Executiv a

arătat că întreaga desfășurare a campaniei 
electorale, ca și rezultatele votului au evidențiat, 
cu deosebită putere, unitatea strinsâ, indisolubi
lă, a tuturor fiilor patriei în jurul Partidului Co
munist Român — conducătorul încercat al po
porului pe calea socialismului și comunismului — 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, unitate care 
reprezintă garanția sigură a mersului neabătut 
înainte al țării, a ridicării ei pe trepte tot mai 
inalte de progres și civilizație.

Comitetul Politic Executiv, personal secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au adresat cele mai calde mulțumiri 
milioanelor de cetățeni din patria noastră care 
și-au dat votul candidaților Frontului Democra
ției și Unității Socialiste și, totodată, au felicitat 
pe noii deputați în Marea Adunare Națională și 
în consiliile populare, urîndu-le succes in înde
plinirea mandatului încredințat de alegători.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat con
vingerea că întregul nostru popor va întări votul 
dat la 17 martie prin noi fapte de muncă, prin 
realizări tot mai importante în toate domeniile de 
activitate, in îndeplinirea planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, asigurînd trecerea în cele 
mai bune condiții la înfăptuirea obiectivelor pri
vind dezvoltarea economico-socialâ a țării în 
cincinalul 1986—1990 și, în perspectivă, pînă 
în anul 2000.

Raportul asupra desfășurării alegerilor de la 
17 martie și a rezultatelor acestora va fi supus 
dezbaterii și aprobării plenarei C.C. al P.C.R.

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STATMarți. 19 martie a.c.. a avut loc ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.Consiliul de Stat a examinat Raportul cu privire la rezultatul alegerilor generale de deputați în consiliile populare județene, al municipiului București, ale sectoarelor a- cestuia și Sectorului agricol Ilfov,

municipale, orășenești și comunale.In cadrul ședinței. tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a exprimat. în numele conducerii partidului. al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste. satisfacția pentru rezultatele alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională si în consiliile populare și a arătat că voturile în

trunite de candidați! F.D.U.S. reprezintă o puternică afirmare a unității întregului popor în jurul partidului, exprimînd profundul patriotism al oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, adeziunea totală la politica internă și externă a partidului și statului, hotărirea fermă a tuturor cetățenilor de a asigura înfăptuirea neabătută a hotăririlor istorice ale Congresului

al Xlll-lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în temeiul articolului 94 din Legea electorală a Republicii Socialiste România. Consiliul de Stat a hotărit ca rezultatele centralizate ale alegerilor de deputați în consiliile populare să fie date publicității.
COMUNICATUL CONSILIULUI DE STAT AI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA CU PRIVIRE IA REZULTATUL 
ALEGERILOR DE DEPUTAȚI 1N CONSILIILE POPULARE

Consiliu] de Stat al Republicii Socialiste România, in temeiul art. 
94 din Legea electorală, comunică : •

La 17 martie 1985 au avut loc alegeri generale pentru 40 consilii 
populare județene, pentru Consiliul popular al municipiului București 
și cele 6 • sectoare ale acestuia, pentru Consiliul popular ai Sectorului

agricol Ilfov, pentru 55 aonsilii populare municipale, 181 consilii popu
lare orășenești și 2 705 consilii populare comunale.

Pe baza datelor centralizate de comisiile electorale județene, a 
municipiului București, ale sectoarelor acestuia, a Sectorului agricol 
Ilfov, ale municipiilor, orașelor și comunelor, rezultatele alegerilor de 
deputați sint următoarele :

CONSILIUL POPULAR Numărul circumscripțiilor electorale
Numărul total al candida- ților propuși

Numărul alegătorilor potrivit listelor de alegători
Voturi exprimate Voturi pentru candidații Frontului Democrației și Unității Socialiste Voturi contra Vpturi nule
Cifre absolute «/. Cifre |absolute % Cifre absolute % Cifre absolute

Consiliile populare 
județene 4 516 8 122 14 036 352 14 035 576 99,99 13 610 538 96,97 425 031 3,03 7

Consiliul popular al 
municipiului București 155 280 1 668 001 1 667 812 99,99 1 653 951 99,17 13 861 0,83 -

Consiliile populare ale 
sectoarelor municipiului 
‘București 410 821 1 506 245 1 506 077 99,99 1 494 216

t

99,21 11861 0,79

Consiliul popular al 
Sectorului agricol Ilfov 55 110 161 756 161 735 99,99 160 547 99,27 1188 0,73 -

Consiliile populare 
municipale 2 859 5 497 4 929 030 4 928 604 99,99 4 698 544 95,33 230 060 4,67 «mM

Consiliile populare 
orășenești 4 525 9 012 1 953 879 1 953 787 99,99 1 877 521 96,10 76 266 3,90 - . .

Consiliile populare 
comunale 49 717 101 920 7 950 880 7 950 585 99,99 7 723 001 97,14 227 584 2,86

In cele 62 237 circumscripții electorale pentru consiliile populare 
au fost depuse 125 762 candidaturi, din care in 48 701 circumscripții cite 
două candidaturi și in 7 412 circumscripții cite trei candidaturi. Au fost 
aleși 62 232 deputați, din care 4 516 deputați în consiliile populare jude
țene, 155 deputați in Consiliul popular al municipiului București, 410 
deputați in consiliile populare ale sectoarelor municipiului București, 
55 deputați in Consiliul popular al Sectorului agricol Ilfov, 2 859 de-

putați in consiliile populare municipale, 4 525 deputați în consiliile popu
lare orășenești și 49 712 deputați in consiliile populare comunale.

Au rămas vacante 5 circumscripții electorale comunale, intrucit nici 
unul din candidații propuși nu a întrunit cel puțin jumătate plus unu 
din totalul voturilor exprimate.

In circumscripțiile electorale rămase vacante vor avea loc noi ale
geri in termenul prevăzut în art. 89 din Legea electorală a Republicii 
Socialiste România.

Poporul a votat pentru prezentul socialist, 
pentru viitorul comunist al patriei

La 17 martie țara întreagă. îmbrăcată în haine sărbătorești, a trăit un moment de seamă : alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare. A fost, această zi. una dintre acelea care rămin în conștiința națiunii. A fost o zi de rodnic bilanț — pentru că milioanele de oameni ai muncii din patria noastră au ținut să marcheze acest impresionant eveniment prin remarcabile înfăptuiri in toate domeniile de activitate. Și a fost o zi în care privirile s-au îndreptat din nou cu încredere spre viitor — votul de la 17 martie fiind exprimat atît în numele prezentului socialist al patriei, cit și In numele viitorului său comunist.Momentul alegerilor a constituit un nou prilej de exprimare a a- deziunii depline a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, la politica internă și internațională a partidului și statului nostru. A fost, de fapt, acest moment politic major din viața tării o nouă dovadă elocventă că unitatea tuturor oamenilor muncii din patria noastră in jurul partidului, al secretarului său general este deopotrivă o realitate fundamentală a societății socialiste românești și unul dintre factorii hotăritori ai dezvoltării economico-sociale necontenite a României.

Votul de la 17 martie a fost exprimat în baza dreptului democratic al întregului nostru popor de a participa nemijlocit la Conducerea societății, de a hotărî asupra destinelor țării. Masiva participare la vot — ilustrată prin prezența în fața urnelor a 15 732 095 de alegători, reprezentînd 99,99 la sută din totalul celor Înscriși în listele electorale — arată că democrația muncitoresc-revolutiona- râ constituie un adevăr cu rădăcini .adinei in viața societății noastre socialiste, care dovedește în profunzime angajarea plenară a tuturor energiilor creatoare ale națiunii in solutionarea marilor probleme ale țării.Momentul istoric al alegerilor a fost prefațat de ampla și luminoasa cuvîntare pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a rostit-o la marea adunare populară cetățenească din Capitală, de la 15 mar- ■tie. document politic de o deosebită importantă, care a trezit puternice ecouri in conștiința tării și în lume. Prilejuită de înțîlnirea secretarului general al partidului cu reprezentanți ai cetățenilor din circumscripția electorală nr. 1. „23 August", 'care l-au propus candidat pentru alegerile de deputați în forumul legislativ al României, cu mii și mii de oameni ai muncii din

municipiul București, această lnsu- flețitoare manifestare cetățenească a dat expresie dragostei nemărginite pe care întregul nostru popor o nutrește față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României noi, socialiste, a cărui gîn- dire revoluționară reprezintă filonul de aur al continuității marilor valori ce au fost făurite, de-a lungul veacurilor, în vatra noastră strămoșească ; ale cărui temerare fapte ilustrează cea mai glorioasă epocă din întreaga istorie a patriei, deschisă acum două decenii de cel de-al IX-lea Congres al partidului — „Epoca Ceaușescu". Susținerea unanimă a acestei inalte candidaturi a constituit încă o mărturie grăitoare a gindurilor și sentimentelor de profundă prețuire și aleasă recunoștință pe care i le poartă secretarului general al partidului locuitorii Capitalei, toți fiii națiunii române socialiste.Actul propriu-zis al votării a fost precedat de o bogată activitate politică, desfășurată in cadrul campaniei electorale, care a făcut bilanțul precedentei legislaturi și a trasat coordonatele viitoarei perioade de cinci ani. In cadrul intilnirilor dintre candidați și alegători au fost elaborate noi proiecte de muncă și de acțiuni edilitar-gospodărești. au fost trasate obiective de viitor a căror în

deplinire presupune mobilizarea e- nergiilor creatoare ale întregii națiuni, participarea activă a tuturor cetățenilor la viața economică si social-politică a patriei. Propunerile făcute, angajamentele a- sumate au reliefat o substanțială creștere a conștiinței civice a cetățenilor, implicarea lor activă în viata obștii.Frontul Democrației șt Unității Socialiste, cel mai larg și mai reprezentativ organism al democrației noastre muncitorești-revolutio- nare, și-a demonstrat — si cu a- cest prilej — capacitatea de a asigura, sub conducerea partidului, participarea activă a întregului popor la soluționarea problemelor majore ale țării.La 17 martie țara s-a prezentat în fața urnelor. Pentru candidații Frontului Democrației și Unității Socialiste au votat 97,73 la sută dintre alegătorii care și-au exprimat dreptul de vot. Dind dovadă de o înaltă răspundere cetățenească. milioanele de cetățeni ai patriei au votat pentru cei mai buni dintre cei buni, pentru cei care — prin munca lor, prin exemplul lor — oferă garanția că-i vor reprezenta cu cinste și devotament în organele puterii de stat, că vor
(Continuare in pag. a V-a)

lașul este un oraș despre care; dintotdeauna, se știe și se vorbește. Și cel care ajunge pentru întiia oară in orașul de pe cele șapte coline află, repede, puncte de reper în temeiul cărora se orientează și-n timp și-n spațiu : Copoul înseamnă Eminescu și Creangă șl întiia universitate românească. înseamnă „Junimea" și Sadoveanu și atitea încă..i Sala gotică de pe strada Ștefan cel Mare, turnul Goliei. vechile zidiri din preajma Palatului culturii . vorbesc despre întiia carte tipărită la Iași la 1643 și subintitulată. deloc întimplător, „carte românească de învățătură", despre Alexandru și Ștefan, despre celălalt Alexandru, eroul U- nirii, despre continuă, trudnică și adine responsabilă construcție de neam și tară. Prea multe-s a- mintirile orașului, spre a le putea evoca intr-un simplu paragraf introductiv al unui reportaj despre lașul anului 1985. E-atîta istorie (înțelegînd termenul in sensul său prim, solemn, grav, adine, dar șl în acela de istorie a culturii. a științei, a tehnicii, a artei ș.a.m.d.) in bătrina așezare moldavă, incit un simplu drum de jumătate de ceas pe oricare dintre străzile sale echivalează cu o adevărată lecție. O

• reportaje • însemnări •lecție de patriotism, de dăruire. o lecție izvorîtă din amintirea faptei ardente și ilustrată de pilda mereu vie a înaintașilor care au trăit, au luptat și-au .ctitorit intr-un asemenea oraș-tezaur. Sigur. astăzi lașul este altul. Cu totul

(Golia. Hotelul „Unirea", turnul Palatului) : ar ră- mîne în afara cadrului cî- teva cartiere în întregime noi. Iar un asemenea cartier („Dacia", „Alexandru cel Bun". „Mircea cel Bă- trîn") numără circa 100 000 de locuitori — deci cit în-
IAȘI

— oraș al dezvoltăm 
dinamice, armonioase

altul. El a Izbutit Insă nu numai să păstreze încărcătura de aură și legendă moștenită prin veac, ci și s-o pună decis în valoare. Spuneam că orașul este altul. Altul și, totuși, mereu același. Argumentele le oferă elementele de ordin social-urbanistic aflate la vedere și la îndemî- nă : suprafața orașului a crescut pînă intr-atît incit obișnuitele „panoramări" filmate nu se mai pot realiza din punctele consacrate de o anume tradiție a tele-reportaju-lui ieșean

treaga populație a lașului în 1938. Dimensiunea pe verticală a orașului *a  crescut de-a dreptul spectaculos. cu atît mai mult cu cît. pînă prin anii ’60. ieșenii nu-și ridicaseră clădirile dincolo de limita e- tajului V. Proporțiile întineririi orașului le exprimă o simplă, comparație : în 1938, numărul total al caselor (multe dintre ' ele amărite și dărăpănate, tră- dînd sărăcia și nevoile ieșenilor din cartierele mărginașe) era de aproape 25 000. Aceeași cifră repre-

zintă totalul noilor locuințe, în blocuri moderne, date în folosință la Iași în numai cinci ani : 1981—1985. Dacă n-am rămîne noi înșine uimiți de semnificația cifrelor am putea afirma că zestrea urbană a lașului a sporit, în cinci ani. cît în cinci secole ! Cît despre înfățișarea generală a urbei, iată. în sfirșit, marele oraș dispune de dotări și amenajări specifice unei aglomerări urbane de asemenea proporții : o rețea de tramvaie de două ori mai lungă decit în urmă cu cinci ani (luna viitoare va marca o premieră în domeniul transportului public — a- pariția troleibuzului), străzi largi (lașul era renumit pentru incîlceala ulițelor). supra traversări monumentale, gindite și în perspectiva valorilor de trafic viitoare (lașul fusese decenii de-a rindul tăiat în două de rețeaua feroviară, accesul dintr-o zonă în cealaltă fiind sever vămuit de bariere), intrările principale în municipiu, cele care oferă întiia impresie vizitatorului, dar și ultima, s-au reconstruit din temelie, devenind expresive ansambluri arhitecturale, su-
Mircea Radu 
IACOBAN

(Continuare în pag. a V-a)

Vedere panoramică a Combinatului de utilaj greu din lași Foto : Eugen Dichiseanu
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„In vederea creșterii răspunderii 
membrilor de partid față de îndato
ririle ce le revin din însăși calitatea 
de comunist, conducerea partidului a 
instituit, așa cum se știe, practica 
purtării anuale de către birourile or
ganizațiilor de bază a unor discuții 
individuale cu fiecare membru de 
partid. Ca secretar nou ales — ne scrie Aurel Dumitrescu, secretarul biroului organizației de bază din secția sculărie a întreprinderii de elemente pentru automatizare București — aș vrea să cunosc mai 
detaliat unele aspecte privitoare la 
modul in care trebuie organizate și 
se cere asigurată desfășurarea con
cretă a acestor discuții in vederea 
atingerii scopului lor". Pentru a răspunde acestei solicitări, am organizat o „masă rotundă" la comitetul de partid al întreprinderii de confecții Brăila.

Temeinica organizare — 
condiție a eficienței. "Pr*> tica activității organizațiilor de bază din întreprinderea noastră ne-a demonstrat că buna organizare a discuțiilor individuale are un rol deosebit de important în creșterea exigenței și răspunderii fiecărui comunist. în afirmarea mai puternică a exemplului personal, pentru întărirea spiritului de inițiativă si disciplină. pentru dezvoltarea capacității de mobilizare si unire a tuturor forțelor colectivului în înfăptuirea sarcinilor de producție ce ne revin — ține să remarce de la bun început Marcela Cireșoiu. secretara comitetului de partid din întreprindere. Tocmai de aceea, pentru a asigura un conținut și o e- ficiență sporite acestei acțiuni, încă de la Începutul anului birourile organizațiilor de bază au stabilit o planificare a organizării acestor discuții, în vederea asigurării continuității și bunei lor desfășurări, pe care o urmărim riguros". „Această eșalonare în timp ne ajută să evităm graba, superficialitatea, determinate de concentrarea discuțiilor într-o anumită perioadă și să purtăm discuții amănunțite despre munca și viața fiecărui comunist — precizează Mariana Andronoiu, secretara biroului organizației de bază din secția a Il-a, tura I. Au fost cazuri cînd, fără o asemenea planificare, biroul organizației de bază, împingînd discuțiile spre mijlocul anului, își programa să discute în aceeași zi cu un număr mare de comuniști. -Criza de timp», determinată de o programare nejudicioasă, ducea la discuții de rutină, de cele mai multe ori superficiale, evident cu un caracter formal. Dacă comuniștii sint anunțați din vreme cînd urmează să aibă loc discuția, ei au timp suficient pentru a se pregăti în vederea ei. Totodată, ne-am convins că discuțiile sînt mai fructuoase, observațiile și sugestiile au substanță atunci cînd și membrii biroului se pregătesc din vreme".„în același timp — a intervenit Aneta Mihalache, secretara biroului organizației de bază din secția I, tura I — însușindu-ne criticile unor comuniste, noi ne îngrijim ca la aceste discuții să participe în mod obligatoriu majoritatea membrilor biroului, precum și membrul comitetului de partid care este repartizat să răspundă de organizația noastră. Acesta este un aspect important pentru că denotă seriozitatea pe care o acordă biroul discuțiilor individuale, le conferă un caracter cuprinzător și, nu în cele din urmă, îi determină și pe comuniști să le acorde întreaga, importantă și, aș zice, chiar respectul cuvenit. Se cere adăugat faptul că de fiecare dată avem în vedere și concluziile y discuțiilor anterioare, pe care le notăm într-un caiet special, și că în prima parte a anului discuțiile au loc, de regulă, cu acei comuniști cărora în anul precedent le-au fost stabilite anumite sarcini concrete, cu termene precise de îndeplinire.

DISCUȚIILE INDIVIDUALE
- moment important in viața organizațiilor 

de partid, in creșterea răspunderii și inițiativei, 
în educarea revoluționară a fiecărui comunist

1 /

■ ■■■■■■ ■■■EIBHHBUDIBB !!■■■■■Urmare firească a puternicei dezvoltări edilitar-urbanistice a numeroase localități din județul Satu Mare — în orașele căruia, asemeni orașelor din toate zonele țării, au apărut în ultimii ani noi și confortabile cartiere de locuințe, dens populate — prestările de servicii realizate de cooperația meșteșugărească au cunoscut și ele o creștere considerabilă. Aceasta s-a materializat atit prin extinderea teritorială a rețelei de servicii, cit și prin diversificarea prestărilor, potrivit cerințelor tradiționale sau noi ale populației. Numai In 1984, bunăoară, au fost înființate peste 30 de noi secții ale cooperației, din care unele cu activități în premieră : confecționarea și repararea automatelor pentru iluminatul pe scara blocurilor, confecționarea de faianță pictată cu glazură arsă, decorațiuni interioare ș.a.Cu toate acestea, indicatorul prestărilor de servicii la nivelul U.J.C.M. Satu Mare a fost Îndeplinit doar în proporție de 88,9 la sută, nerealizările însumînd mai multe zeci de milioane lei. Cauzele sînt diverse, unele depășind posibilitățile și competenta cooperativelor și uniunii județene, altele însă legata de factori locali sau specifici.
Solicitări minore 

sau optică măruntă ?Efectutnd un raid prin ateliere din Satu Mare, am putut constata o stare de fapt — șl o modalitate — răspindite in numeroase unități ale cooperației meșteșugărești : se ocolește, sub diferite pretexte, reparatul șl reconditionatul unor obiecte. Este vorba de categoria de prestări pe care unii șefi de unități o socotesc „minoră", nedemnă de a fi „luată în seamă", pe motiv că n-ar fi prea „rentabilă". Să fie acesta adevăratul motiv ?Ne aflăm în unitatea nr. 1 de ma- rochinărie-comandă a cooperativei „Unirea". îl întrebăm pe responsabilul ei, Balint Vilmos, ce fel de reparații și recondiționări se solicită și se execută de către personalul din subordinea sa. Și aflăm că nu 

dar pe care nu le-au onorat. Evidenta discuțiilor anterioare are un scop bine determinat. între altele, ne permite să urmărim evoluția în timp a comunistului respectiv — indiferent de funcția pe care o deține — cu progresele sau regresele lui, ne ajută să evităm discuțiile la modul general, aprecierile subiective, «amintirile» mai mult sau mai puțin conforme cu realitatea".
Cum sînt valorificate su

gestiile, propunerile făcute 
de comuniști ? Un răsPuns parțial la această întrebare a fost dat pentru început de secretara comitetului de partid din întreprindere : „Să pornim de la un exemplu concret — spunea ea. în cursul anului trecut, pe parcursul discuțiilor individuale cu membrii de partid din întreprinderea noastră, au fost făcute peste 550 de propuneri, dintre care aproximativ jumătate au și fost aplicate, iar altele, de o mai mare amploare, sînt în curs de rezolvare. Marea lor majoritate s-au referit la mai buna organizare a producției și a muncii, îmbunătățirea 

calității produselor destinate exportului și creșterea productivității muncii, la economisirea și recuperarea materiilor prime și materialelor, a energiei electrice și combustibililor, ca și la îmbunătățirea activității de ansamblu a organizațiilor de bază. în special la întărirea vieții interne de organizație, sprijinirea mai concretă a activității organizațiilor de masă și obștești, la o serie de probleme sociale etc.".„Șl în organizația noastră cele mai multe propuneri s-au făcut în legătură cu activitatea economică — a completat această idee Margareta Nlstor, secretara biroului organizației de bază din sala de croit, tura I. De pildă : cum să organizăm mai bine fluxul de producție, asigurarea aprovizionării cu materiale a locurilor de muncă, înființarea unui atelier special pentru recuperarea materialelor refolosibile, secționarea iluminatului în hală, sprijinirea tinerelor lucrătoare pentru încadrarea lor rapidă In ritmul de muncă al secției și îndeplinirea normelor, policalificarea în mai multe operații sau introducerea fișelor de calitate la fiecare mașină. în general, există preocuparea ca in cadrul discuțiilor individuale să analizăm contribuția fiecărui comunist la bunul mers al activității economice, la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție ce revin fiecărui colectiv de muncă, într-o perioadă sau alta. N-ar fi just ca în cadrul acestor discuții să facem doar bilanțul «trecutului», fără ca fiecare comunist să nu fie pus în situația de a analiza modul cum participă în prezent la rezolvarea sarcinilor economice".„Aria propunerilor făcute de comuniști cu prilejul discuțiilor a fost, desigur, mult mai largă — a ținut să sublinieze Aneta Mihalache, unele depășind posibilitățile de rezolvare ale organizației de bază au fost supuse atenției organelor competente întrucît aveau implicații asupra activității colectivului. Iată, aș aminti propunerile privitoare la înființarea pe lîngă întreprindere a unei case de comenzi, care pentru noi, femeile, constituie un important ajutor, lărgirea numărului de locuri la creșa și căminul întreprinderii, asigurarea unei mai bune organizări a transportului în comun pentru muncitoarele care lucrează în schimburile de noapte și multe altele".
prea sînt solicitate reparații de ma- rochinărie, numai cîteodată se c#re înlocuirea vreunui miner la cite o poșetă. De ce ? — nu se știe. Dar cînd ne interesăm și dacă eventualii amatori cunosc ce gamă de reparații sau recondiționări pot fi executate în unitatea respectivă — tovarășul responsabil recunoaște că nu prea 
Nivelul exigențelor cetățenilor crește; 
cum răspund prestările de servicii? 
Prin unități ale cooperației meșteșugărești din județul Satu Mare

se știe nici acest luoru. Totuși, cine vrea să afle poate consulta lista lucrărilor ce pot fi executate și a tarifelor cuvenite. Care listă însă se află... intr-un dosar din biroul responsabilului.Este explicabilă deci lipsa de solicitări din partea cetățenilor din moment ce nu se face o popularizare corespunzătoare, vizibilă, a listei lucrărilor care intră în atribuția unității IDeschidem și noi dosarul cu pricina și aruncăm privirea la întim- plare pe una din cele aproape... 100 (o sută) de poziții din capitolul II : „Reparații articole de marochină- rie“. Ați reparat vreodată mănuși ? — adresăm întrebarea. Reparat mănuși ? — ne întoarce responsabilul întrebarea, nedumerit că ne interesăm de ceva care nu intră în atribuțiile unității de care răspunde. Spre a-1 convinge că întrebarea nu e... fantezistă îi arătăm „pozițiile 27—30“ din respectiva listă, aprobată de Comitetul de Stat pentru Prețuri. Să ne mai mirăm că cetățenii nu cunosc toată gama serviciilor pe care le pot solicita unității 1Cazul marochinăriei nu e singular. Iar atitudinea fată de popularizarea prestărilor mai simple este cu atît mai de neînțeles cu cit coope-

Pronunțat conținut educa
tiv. „Unul din principalele scopuri ale acestor discuții, urmărit cu consecventă de biroul organizației de bază, este acela ca ele să aibă un puternic caracter educativ, să contribuie la dezvoltarea la fiecare comunist a spiritului de răspundere și exigență, de inițiativă și angajare, de dezvoltare a combativității revoluționare față de lipsuri și neajunsuri — spunea Nastasica Crăciun, secretara organizației de bază din atelierul 4, tura I. în cadrul acestor discuții, biroul a analizat, spre exemplu, și activitatea comunistelor Teo- dorina Marin și Ioana Tătăruș, care, criticate în anterioarele discuții individuale pentru că nu manifestau grija cuvenită față de economisirea materialelor, au demonstrat de această dată că și-au însușit observațiile făcute de birou, că în întreaga lor activitate manifestă un sporit spirit de răspundere. Aș a- dăuga, de asemenea, că discuțiile individuale constituie pentru noi o ocazie binevenită de a urmări modul în care fiecare membru de partid se îngrijește de .ridicarea 

continuă ' a nivelului său de pregătire politico-ideologică, studiază bibliografia dată la invățămîntul de partid și participă la dezbateri".„Dialogul biroului organizației de bază cu comuniștii nu constituie, desigur, un prilej de a ne lăuda reciproc — a intervenit Mariana Andronoiu. Maistrul Gheorghe Staicu, șef de atelier, ca să nu supere pe nimeni, dovedea deseori o îngăduință greșit înțeleasă care, în ultimă instanță, se răsfrînge asupra planului de producție. Biroul i-a cerut să fie mai exigent în respectarea programului de muncă, să se îngrijească de întărirea disciplinei și ordinii. Cu răbdare și tact discutăm, de asemenea, cu acei tovarăși care se abat de la regulile de comportare în familie și societate, le punem în vedere să-și revizuiască atitudinea, le dăm ajutorul de care au nevoie".„în cadrul discuțiilor — a arătat Aneta Mihalache — noi acordăm o atenție deosebită nu numai felului cum muncește fiecare comunist, cum își îndeplinește sarcinile de producție sau sarcinile încredințate de birou, ci și comportării acestuia în cadrul colectivului. Pentru că mai sînt și oameni care dacă își îndeplinesc normele, vin la timp la lucru, consideră că și-au făcut datoria șl nu-i mai interesează cum muncesc alții, ce se întîmplă în jurul lor. Cultivarea unei atitudini înaintate, comuniste fată de colectiv a însemnat și înseamnă combaterea unor manifestări individualiste, egoiste, preocuparea de a pune mai presus de interesele Individuale, de moment, pe cele generale, care sînt în folosul colectivității. în aceeași ordine de idei aș arăta că unele comuniste, între care Doina Șerban, Vasilica Nenciu, Ioana Arion, au fost criticate pentru faptul că nu luau cuvîntul în adunările generale și nu aveau o opinie proprie în problemele care preocupau întregul colectiv. Discuțiile cu ele au avut efectul scontat".
Mijloc eficace de perfec

ționare a activității biroului 
organizației de bază. »Desi- gur — spunea Margareta Nistor — discuțiile individuale reprezintă un mijloc important prin care se analizează multilateral activitatea fie
rația meșteșugărească are sarcini exprese privind repararea și recon- ditionarea obiectelor, sarcini de- curgînd din însuși spiritul de chibzuință gospodărească promovat în economia noastră.Desigur că una din cerințele de bază ale activității unităților este tinerea corectă a evidenței comen

zilor. De aceea, privim în sertarul tejghelei. Observăm, pusă deoparte, o sumă de cîteva zeci de lei. Șeful unității ne dă o explicație prolixă, din care reiese că sînt banii adunați din reparatul unor poșete. N-au fost înregistrați pe bonuri — cum prevăd regulile — ’ fiindcă e vorba de reparații mărunte și sume mici. Dar Se întocmește un bon general. II vedem. Pe el scrie : confecționat și montat minere la mai multe poșete vechi...în treacăt fie zis, tariful pentru confecționarea unui portmoneu este de 43 lei, iar al confecționării și montării unei perechi de minere la o poșetă este de 16 lei. In plus, ciudata inițiativă de a simplifica for- mularistica — cum pretinde interlocutorul — contravine regimului legal de funcționare a unităților cooperatiste. întrucît anulîndu-se singurul document de evidență primară (foarte simplu de completat), pe lîngă faptul că se poate deschide poarta necinstei, se anulează o importantă posibilitate de urmărire a diversității prestațiilor, a operativității lor. precum și a calității serviciilor.Practica de a nu se elibera bonuri pentru reparatul și recondițio- narea unor obiecte ale cetățenilor 

cărui comunist, dar, totodată, ele constituie un prilej deosebit pentru biroul organizației de bază de a desprinde concluzii in legătură cu eficiența și calitatea propriei sale activități. La discuțiile de anul trecut mai multi comuniști au cerut, spre exemplu, biroului să acorde mai multă atenție pregătirii materialelor ce se dezbat în adunările generale, să nu lase întocmirea acestora pe seama unui singur tovarăș, să fie repartizate sarcini concrete fiecărui membru de partid, inclusiv tovarășilor din conducerea secției care, uneori, au fost menajați sub pretextul că ar avea și așa destule îndatoriri".„Comuniștii din cadrul organizației noastre — arăta Nastasica Crăciun — au făcut propuneri pentru îmbunătățirea activității de control a biroului privind felul cum sînt îndeplinite hotărîrile luate, au criticat faptul că unele măsuri bune stabilite în diferite planuri sînt... uitate pe drum. Mai mulți comuniști au cerut, spre exemplu, să-i ajutăm în lărgirea orizontului de cultură generală, aspect asupra căruia nu am insistat îndeajuns la timpul potrivit și, de aceea, o cerință mai veche își păstrează și acum actualitatea".„Un rol important în perfecționarea activității biroului organizației de bază 11 au și adunările generale anuale pentru dezbaterea concluziilor reieșite din discuțiile individuale. măsurile stabilite cu acest prilej — rgleva Mariana Andronoiu. în adunarea de anul trecut, comuniștii au criticat biroul pentru că nu informează operativ despre modul in care sînt rezolvate observațiile, sugestiile și propunerile făcute cu prilejul discuțiilor individuale. nu se ocupă de repartizarea judicioasă a sarcinilor, ceea ce face ca unii membri de partid să aibă mai multe sarcini, pentru că și-au demonstrat capacitatea de a le rezolva operativ și în bune condiții, iar alții sînt „omiși" cu bună știință pentru că, chipurile, acționează cu încetineală.„De fapt, este o cerință importantă ca măsurile stabilite cu prilejul dezbaterii concluziilor discuțiilor individuale să determine îmbunătății rea muncii birourilor organizațiilor de bază — și-a spus p'ârerea Marcela Cireșoiu. Subliniez aceasta pentru că unele din problemele ridicate în cadrul primelor discuții individuale din acest an, ca de pildă cele privind calitatea unor produse, îndeplinirea normelor de către unele muncitoare tinere, înlăturarea risipei de materiale au mai fost semnalate și anul trecdt, dar ele persistă în continuare. Fie pentru că birourile organizațiilor de bază n-au acționat cu toată fermitatea pentru prevenirea și înlăturarea lor, fie că nici membrii de partid care le-au supus atenției nu s-au angajat cu toată răspunderea la soluționarea acestora, s-au mulțumit doar să le enunțe ca sarcini pentru alții".Desigur, în cadrul dezbaterii — care a încercat să răspundă solicitării scrisorii sosite la redacție — s-au făcut referiri și la alte aspecte. O concluzie desprinsă chiar pentru comitetul de partid al întreprinderii de confecții Brăila a fost aceea că este necesar să sprijine mai puternic toate birourile organizațiilor de bază în desfășurarea temeinică a discuțiilor individuale, pentru înlăturarea unor tendințe de formalism. Eficienta acestei importante acțiuni, aflată in plină desfășurare, este nemijlocit legată de stimularea spiritului critic și autocritic in care se desfășoară discuțiile individuale — dialog deschis, tovărășesc — care să permită semnalarea cu curaj a unor neajunsuri, stabilirea căilor concrete menite să contribuie la eliminarea lor, pentru a asigura sporirea contribuției fiecărui comunist Ia îndeplinirea cu succes a sarcinilor din acest ultim an al cincinalului.
Al. PINTEA

există și la alte cooperative, cum sînt „îmbrăcămintea" și „Munca". Justificarea invocată de unele cadre din conducerea cooperativelor respective este că „lucrurile se execută pe Ioc, atit de repede. Incit nu apucăm să le descpperim spre a-i pedepsi pe vinovați" — spune vicepreședintele cooperativei „Munca",

Ing. Traian Burian. O explicație care nu poate servi de justificare.
Reclama atrage 

solicitanții, iar solicitanții 
fac ei înșiși reclamă— în unitățile noastre este larg răspîndită convingerea că un client mulțumit în plus înseamnă o reclamă în plus — ne spune președintele cooperativei „îmbrăcămintea", tovarășul loan Remeș. De aceea ne străduim ca, prin toate formele educaționale, să-i determinăm pe șefii de unități, pe toți meșteșugarii să cultive o atitudine de deplin respect fată de cetățeni și să manifeste grijă maximă pentru calitatea lucrărilor și executarea lor în termenul stabilit.Așa cum ne-am convins, în cele mai multe unități s-a instaurat un asemenea climat incit solicitantului îi face plăcere să apeleze la serviciile oferite de acestea, și care, nu întîmplător, au și cele mai bune realizări. Mai sînt însă și centre, e drept puține — ca unitatea nr. 17 (responsabilă Magdalena Dereczkei), unitatea nr. 19 (Valeria Popa) unde asemenea cerințe mai sînt „uitate".

Modernul magazin universal din Drâgășani Foto : Eugen Dichiseanu
EXPERIENȚA LEGISLATURII ANTERIOARE,

PE AGENDA NOILOR DEPUTAȚI „TRIBUNA DEMOCRAȚIEI": DialOgUH fertile, 
în interesul obștii, al dezvoltării fiecărei localități

= însemnări clin județele Mehedinți și Harghita —
• O inițiativă a gospodarilor din cartierul Schela Cladovei care ar putea fi extinsă • Terenuri 
mlăștinoase redate de cetățeni agriculturii • Chipul orașului — după chipul locuitorilor săi
• Noul mandat de deputat — mandat de muncă și conlucrare cu cetățenii, in folosul obștiiIzvor viu de idei, îndemn mobilizator la faptă, „Tribuna democrației" - adevărată „agora socialistă" creată în urmă cu cinci ani - a devenit, pe parcursul legislaturii încheiate odată cu alegerile de la 17 martie, un loc consacrat unde cetățenii și deputății se sfătuiesc împreună și inițiază împreună multe și valoroase acțiuni gospodărești și de dezvoltare economico-edilitară a satului sau comunei lor, a cartierului sau orașului lor. Dezbaterile publice organizate de consiliile F.D.U.S., în cadrul acestei largi instituții democratice, prilejuiesc, de fiecare dată, dialoguri fertile, în interesul obștii, încheiate nu numai cu sugestii utile, ci și cu'măsuri efective, cu angajamente ferme de participare cetățenească și cu responsabilități concrete pentru îndeplinirea lor.Era, prin urmare, pe cît de firesc, pe atît de necesar ca deputății aleși la 17 martie, consiliile populare în noua lor componență să se gîndească — in vederea alcătuirii programelor lor de muncă pentru perioada următoare - și la „Tribuna democrației", ca una din formele nemijlocite de legătură și conlucrare cu masele de cetățeni. In acest' sens, de o importanță deosebită este transferul de experiență de la o legislatură la alta, pentru preluarea, extinderea și generalizarea acelor metode ce și-au dovedit in practică viabilitatea, eficiența.
Cetățenii propun - 

cetățenii înfăptuiesc în județul Mehedinți — după cum scrie corespondentul nostru Virgiliu Tătaru — s-a cristalizat o bună experiență In organizarea „Tribunei democrației", astfel încît această ‘ importantă formă democratică s-a înscris cu pregnantă în viața tuturor localităților....In cartierul Schela Cladovei, din municipiul Drobeta-Turnu Severin, cetățenii au propus la o „Tribună a democrației" să ușureze sarcina rețelei orașului de alimentare cu apă, asigurînd singuri sursa necesară pentru gospodăriile particulare. Odată hotărîtă acțiunea, deputatul de atunci, Tudor Boștină, din circumscripția respectivă, a trecut lâ fapte, sprijinit de un comitet cetățenesc de inițiativă. Toți gospodarii au răspuns cu promptitudine la chemările deputatului : au fost executate lucrări de forare și canalizare, au mai fost construite cinci fîntîni. Șl cum — în această acțiune finalizată conform planului și necesităților — muncitorul Antonică Urtilă s-a evidențiat ca om inimos, întreprinzător și harnic, a fost propus să candideze și el în alegerile recente (in aceeași circumscripție, nr. 16) Împreună cu vechiul deputat. Iar la 17 aprilie cetățenii din Schela Cladovei l-au ales pe el deputat. Dar nici vechiul deputat nu s-a supărat cîtuși de puțin. Oricum, cetățenii, cărora Ie-a fost destul de greu să se decidă, sint mulțumiți 'că. practic, vor beneficia de aportul a doi oameni cu inițiativă și pricepere gospodărească....în orașul agroindustrial Vînju- Mare, tot la o „Tribună a democrației", din primăvara trecută s-a con-
dîndu-se cîteodată frîu liber nervozității, lipsei de tact și de respect în discuțiile cu clienții, mai ales atunci cînd aceștia „îndrăznesc" să-și exprime unele nemulțumiri pentru în- tîrzieri, depășiri de termene sau deficiențe calitative.— Manifestăm In permanentă o grijă deosebită pentru a face o reclamă vie, largă, eficientă în jurul activităților pe care le realizăm, atît mai vechi, dar mai cu seamă a celor noi. ne spune președintele cooperativei „Tehnometal", ing. Mihai Lorincz (aceasta fiind una din putinele unități care și-a îndeplinit și depășit planul la prestări servicii pe 1984). Folosim cu succes panouri, inscripții mari, invitații — amplasate pe arterele de mare circulație — prin care ne prezentăm „cartea de vizită", cu amănuntele de rigoare. Lipsa de publicitate înseamnă implicit — cel puțin o vreme — și minusuri in realizările unor unităti prestatoare de servicii. Dacă sint de părere că gama serviciilor e bine cunoscută de populație ? Cum să vă spun... Eu însumi, deși lucrez în branșă, am aflat cu mare întîrziere. și relativ întîmplător, de existenta unor secții înființate în ultima vreme. Mă refer la atelierul de prelucrat de cel nuiele Iară". piei al cooperativei „Unirea", de confecționat mobilier din al cooperativei „Arta popu-

★expus mai sus constatărileAmunui raid întreprins recent. Trebuie spus că aspectele sînt mult diverse. Dar într-o discuție labilă investigațiilor de pe președintele U.J.C.M. Satu tovarășul Adalbert Kuki,
mai prea- teren. Mare, sublinia că unitățile din rețea vor fi supuse unor controale, mai tice, prin brigăzi complexe alte modalități, luîndu-se prompte pentru înlăturarea surilor. Să credităm deci controale cu încrederea că justifica așteptările și vor contribui la continua îmbunătățire a activităților acestui sector de servicii.

Octav GRUMEZAcorespondentul „Scinteii" 

sistema- și prin măsuri neaiun- aceste ele vor

turat o acțiune deosebit de Interesantă. In ce consta ? întrucît o suprafață de 160 hectare — ce aparține C.A.P. din localitate — suferea perioade lungi din pricina excesului de umiditate, s-a hotărit să se execute numai cu forțe proprii un complex de lucrări pentru asanare : mai ales canale de captare și evacuare a apei. Deputatul Dumitru Sîrbu — președintele C.A.P.1— a avut răspunderea să se ocupe direct de această ac- țiuhe. încă din toamnă, după încheierea campaniei agricole, și pe timpul iernii, cetățenii, în frunte cu deputatul, au muncit efectiv zi de zi, realizing peste 6 200 m 1 șanțuri. în prezent, respectiva suprafață de teren a fost scoasă de sub influența excesului de umiditate și va fi însă- mînțată peste puțin timp. Iar deputatul — reînvestit cu mandat și pentru actuala legislatură — va putea de-acum să se ocupe, și în calitatea sa de președinte al C.A.P.. de obținerea unor recolte cit mai mari pe aceste terenuri redate agriculturii.
Cine poate sta 

deoparte ?Corespondentul nostru, I. D. Kiss, a realizat următorul interviu :— La o „Tribună" care a avut loc anul trecut, dumneavoastră, tovarășe Balazs Jozsef, deputat (reales) in Consiliul popular municipal Miercu- rea-Ciuc, circumscripția nr. 10. ați făcut o propunere pe care ati considerat-o de mare importantă pentru făurirea noului chip al orașului. Concret, ati sugerat ca, în paralel cu înălțarea noilor obiective social-cul- turale din zona centrală, cetățenii și chiar unitățile socialiste să dea tot concursul la finisarea exterioară a edificiilor, la asfaltarea trotuarelor și șoselelor, precum și la amenajarea spațiilor verzi, astfel Incit în momentul cînd noua casă de cultură, noul sediu politico-administrativ si celelalte obiective din această vor fi înălțate de constructori să arate, după cum se spune, carte. Ce v-a îndemnat să această propunere ?— într-una din vizitele sale la noi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Dorim ca orașul Miercurea- Ciuc să devină o fală a locuitorilor plaiurilor harghitene". rostite atunci ne-au mers au însemnat pentru toți urbei un vibrant îndemn pentru prosperitatea localității. Cine poate sta deoparte cînd vede cite eforturi materiale cheltuiește conducerea partidului și statului nostru . pentru ca și aici, în această parte a tării, ca peste tot, să se statornicească realitățile înnoitoare. Știam apoi că oamenii — și nu mă refer doar la circumscripția' noaștră, ci la toți cetățenii orașului — tin foarte mult la localitatea lor. Fac totul ca

toate zonă totul ca la facețiaici,
Cuvintele la inimă, cetățenii la muncă,

Drepturi și avantaje pentru depunătorii Ia C.E.C.Economisirea organizată prin Casa de Economii și Consemnațiuni constituie un proces obiectiv prin care populația are posibilitatea să acumuleze treptat anumite fonduri bănești în scopul de a le folosi ulterior pentru satisfacerea dorințelor personale.Astfel, in afara avantajelor specifice fiecărui instrument de economisire pe care depunătorii își păstrează banii, aceștia beneficiază și de drepturile și avantajele generale acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni tuturor depunătorilor.Un prim și important avantaj pe care îi conferă economisirea organizată prin C.E.C. ' îl constituie dobinzile și ciștigurile, care contribuie la creșterea veniturilor bănești ale depunătorilor. Un alt important avantaj constă in faptul că statul garantează depunerile populației la C.E.C.In același timp. Casa de Economii și Consemnațiuni asigură secretul privind numele depunători-

la poalele Harghitei cu demnitate între străvechile orașe ale că am pornit treaba. de cine știe ce mobi-
acest oraș de să stea alături frumoasele și României. Așa Nu era nevoie lizare. De la început am fost mulți, iar apoi, pe zi ce trecea, și mai multi. Rezultatul ? Cu sprijinul larg al consiliului popular, al unităților economice din oraș am transportat, am împrăștiat și am nivelat aproape un' munte de pămînt fertil, am creat spații verzi pe o suprafață de peste 34 000 mp, am procurat și am plantat peste 16 000 de puieți și arbuști ornamentali, am asfaltat trotuare și drumuri. Cu alte cuvinte, am făcut tot ceea ce era necesar de făcut. Permiteți-mi doar o singură cifră. Valoarea lucrărilor pe care le-am executat prin muncă patriotică numai în centrul civic al orașului este de peste 14 milioane lei.— După părerea și după experiența dumneavoastră, ce trebuie să caracterizeze munca deputatului ?— Cum ne îndeamnă însuși secretarul general al partidului. deputatul trebuie, în primul rind, sa se apropie cu interes și solicitudine de cetățeni și de problemele acestora, să-și asume datoria de a răspunde nu numai de propriile fapte, ci și de ale celor din jur, să facă totul pentru ca, împreună cu cetățenii, să acționeze ca membrii unei mari și unite familii în care cuvîntul de ordine „Toți pentru unul și unul pentru toți" să nu fie doar o frumoasă expresie, ci însăși esența climatului moral în care trăiesc și muncesc.— în ce măsură „Tribuna democrației" vă sprijină în muncă ? — am întrebat-o pe Otilia Măstan. care a activat ca deputat în legislatura precedentă, fiind realeasă și pentru noua legislatură.— Ne întîlnim aici cetățeni, reprezentanți ai autorităților și deputați. Dezbatem deschis, fără nici o opreliște, problemele care vizează interesul fie al unui grup de cetățeni, fie al întregii obști. Am fost și eu de fată cînd tovarășul Balazs a propus și a vorbit despre necesitatea participării în masă la înfrumusețarea și buna gospodărire a orașului nostru. Trebuie să vă spun că m-am mobilizat și eu, în așa măsură încît antrenind cetățenii din circumscripție — cartierele Tudor Vladimirescu și Frăției — am reușit să rezolvăm o serie de probleme legate de întreținerea blocurilor și a terenurilor de joacă pentru copii, repararea drumurilor și trotuarelor și a locurilor de parcare. Ca urmare a prestării unui volum de muncă patriotică în valoare de peste 3 milioane lei. peste tot în cartierul nostru sînt prezente însemnele spiritului gospodăresc. Ceea ce sîntem hotărîți să continuăm cu și mai mult spor, cu și mai multă eficientă în legislatura abia începută — pentru care cetățenii ne-au acordat cu încredere mandatul lor ca mandat de muncă împreună cu obștea. în folosul obștii.

★Asemenea exemple de initiative și acțiuni gospodărești izvorite din „Tribuna democrației" ar mal putea 'continua. Și le vom continua în alte viitoare articole. Ele demonstrează, pe de o parte, viabilitatea si eficienta acestei forme larg democratice. iar, pe de altă parte, necesitatea preluării experienței înaintate din vechea legislatură pentru perfecționarea conlucrării cu cetățenii. în folosul cetățenilor, pe parcursul noii legislaturi. De către toți deputății nou aleși, de către toate consiliile populare.
Gheorqhe MlTROlți corespondenții „Scinteii” 

lor și ale titularilor, precum și operațiile efectuate.In gama largă a avantajelor generale asigurate tuturor depunătorilor consemnăm, totodată, scutirea de impozite și de taxe a sumelor păstrate la C.E.C., a dobinzilor și cîștigurilor acordate ; dreptul depunătorilor de a împuternici alte persoane să dispună de sumele depuse la C.E.C. ; dreptul de condiționare a restituirilor, ca și imprescriptibilitatea depunerilor, a dobînzilor și a cîștiguriior acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni, depunătorii avînd dreptul să dispună timp nelimitat de sumele depuse, de dobinzile și cîștigurile rezultate prin tragerile la sorti.Pentru a răspunde dorințelor populației. Casa de Economii și Consemnațiuni — singura instituție autorizată să păstreze economiile bănești personale, oferă permanent o gamă variată de instrumente de economisire, care sint destinate să satisfacă preferințele tuturor cetățenilor adepți ai chib- zuinței și spiritului gospodăresc.
Z /
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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NiCOLAE CEAUSESCU

Toate investițiile-in funcțiune la termen!
Potențialul productiv al economiei noastre va spori substanțial in cursul acestui an, ultimul din actualul cincinal, cu noi și importante obiective și capacități de producție. Semnificativă în legătură cu eforturile și exigențele ce se cer, deopotrivă, din partea constructorilor și montorilor, a celorlalți factori cu responsabilități directe în domeniul investițiilor, este însăși amploarea fondurilor alocate, care ating valoarea fără precedent de 273 miliarde lei. De asemenea, reține atenția complexitatea lucrărilor ce trebuie realizate la cele 250 capacități importante planificate să intre în funcțiune în industrie, agricultură, în celelalte ramuri.Sînt sarcini majore a căror înfăptuire riguroasă impune ca, pe toate șantierele, fără »excepție, să se lucreze in ritm susținut pentru a se asigura, potrivit graficelor de execuție, stadiile fizice necesare respectării cu strictețe și chiar devansării termenelor de punere in funcțiune la fiecare nou obiectiv, capacitate sau instalație.Fără îndoială, iarna grea a afectat serios evoluția lucrărilor pe șantiere, diminuînd intr-o anumită măsură nivelul rezultatelor obținute. Dar

tot atît de adevărat este că, pe unele șantiere, a existat o vizibilă necon- cordanță intre posibilități și realizări, explicabilă prin gradul scăzut de organizare a activității unor constructori și montori, prin deficiențele manifestate în asigurarea unor fronturi de lucru sau în colaborarea cu furnizorii de utilaje tehnologice și producătorii de materiale de construcții.lată de ce, in spiritul indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., eforturile constructorilor și montorilor trebuie concentrate și organizate in așa fel incit să se asigure accelerarea ritmului de lucru pe șantiere, prin aplicarea unor programe de măsuri cuprinzătoare și realiste, menite să determine mobilizarea energică a forței de muncă și folosirea cu indici superiori a mijloacelor tehnice, în vederea recuperării rămînerilor in urmă existente și asigurării condițiilor pentru intrarea cit mai rapidă în producție a noilor obiective și capacități planificate.Prezenți pe două șantiere importante, reporterii „Scînteii" relatează despre mersul lucrărilor de investiții.

Campania agricolă de primăvară
- desfășurată exemplar!

Culturile din prima epocă - semănate grabnic 
pe toate terenurile unde se poate lucra

Pe șantierele Centralei

minereurilor din Baia Mare:

Eforturi susținute 
pentru accelerarea 

lucrărilorIn cursul acestui an. in județul Maramureș urmează ca rezervele miniere exploatabile să crească cu aproape 5 milioane tone de minereu, la care se vor adăuga, în cincinalul următor, alte 22 milioane tone. Pentru a pune în valoare aceste importante resurse minerale, în prezent se desfășoară ample lucrări de investiții. Amănuhte asupra dimensiunii și complexității acestor lucrări ne-a furnizat tovarășul Nicolae Dicu, director general al Centralei minereurilor din Baia Mare : '— Lucrările de investiții pe care trebuie să le realizăm în acest an in județul Maramureș au o valoare de peste o jumătate de miliard de lei. Majoritatea fondurilor este destinată lucrărilor de punere în valoare a unor noi rezerve de materii prime în exploatările actuale sau in cele adiacente. Colective speciale, constituite în cadrul întreprinderii de prospecțiuni și explorări geologice. Exploatării miniere Băiuț și sectorului central de construcții-montaj Baia Mare; precum și în alte unități, pregătesc în momentul de față intrarea în producție a unor noi capacități de producție. Dintre obiectivele cu termen apropiat de dare în. exploatare menționez lucrările de la Măcirlău, Dealul Bucății-est, Răzoare, Băiuț-Văratec. Ilba-Nucuț și altele. Tot anul acesta vor începe lucrări de mare complexitate vizînd înlocuirea transportului auto al minereului de la mine la uzinele de preparare.O precizare : in pofida condițiilor grele de muncă, datorate acestei ierni aspre și prelungite, activitatea din domeniul investițiilor s-a desfășurat in perioada care a trecut de la începutul anului în ritmul stabilit. Și-a spus cuvintul, în acest sens, temeinica pregătire a lucrărilor, etapă importantă în materializarea oricărui obiectiv de investiții. Astfel, la toate noile capacități au fost asigurate din timp mijloacele tehnice și efectivele de lucrători necesare accelerării ritmului de lucru. De asemenea, proiectanții Institutului de cercetări, inginerie tehnologică și proiectări pentru minereuri neferoase din Baia Mare au predat integral
Planul de producție realizat ritmic, 
cu consumuri mai reduse de energieIntr-un articol publicat in luna ianuarie de ziarul nostru. în care ne refeream la măsurile de reorganizare a programului de lucru, impuse de condițiile climatice deosebit de grele din aceăstă iarnă, directorul întreprinderii „Automatica", inginerul Liviu Beghegeanu afirma : „Toate eforturile colectivului nostru vizează acum realizarea planului de producție cu consumuri de energie și combustibili cit mai reduse".Revenim, după două luni, la cunoscuta intreprindere bucureșteană pentru a vedea cum s-au materializat eforturile colectivului de aici pentru desfășurarea normală a producției. pentru gospodărirea rațională a resurselor de energie și combustibili.O primă constatare : de la începutul anului și pină in prezent, planul la producția fizică și producția- marfă a fost indeplinit integral, in condițiile in care s-au economisit 97,5 mii kWh.— Printr-o mobilizare exemplară a oamenilor muncii, măsurile de reorganizare a programului de lucru s-au aplicat pe fondul intensificării activității productive în fiecare secție și atelier în parte, ne spune directorul întreprinderii. Iar pentru încadrarea în normele de consum s-a declanșat o amplă acțiune de economisire a energiei și combustibililor.Intr-adevăr, străbătind secțiile uzinei, se poate observa că, practic; toate „robinetele" risipei de energie au fost închise. Astfel, mașinile-u- nelte și transformatoarele de sudură au fost dotate cu limitatoare de mers in gol. In toate zonele de activitate, iluminatul a fost strict sectorizat ; la fiecare lampă de la locurile de muncă au fost montate întrerupătoare pe fir ; fiecare mași- nă-unealtă a fost înzestrată cu cite un beculeț de lanternă pentru iluminarea bordului de comandă. în condițiile reducerii iluminatului din tavan, acest beculeț cu consum minim (1 W). împreună cu lampa din dotarea inițială a mașinii pentru piesa de prelucrat (40 W). asigură buna desfășurare a muncii, în condițiile economisirii severe a energiei. ;— De fapt, iarna nu ne-a prins nepreg'ătiți, ne spune subinginerul loan Marcu, de la serviciul meca- no-energetic al întreprinderii. Reparațiile, în special cele ' capitale, au fost programate în special în lunile de iarnă. Iar piesele de schimb și 

documentațiile de execuție solicitate, iar necesarul de materiale a 1 fost asigurat in totalitate. Să mai adăugăm la aceasta și faptul că utilajele tehnologice au fost contractate cu furnizorii, ceea ce a creat condiții ca o bună parte din acestea să fie livrate și montate.In sfîrșit, nu putem omite, din ansamblul acestor preocupări, nici temeinica bază de pornire a activității din acest an. concretizată prin importante depășiri ale planului de investiții pe anul trecut. Mai precis, în anul 1984, la total investiții au fost executate suplimentar lucrări în valoare de aproape 40 milioane lei, iar la capitolul de construcții-montaj de peste 70 milioane lei, punindu-se în funcțiune fonduri fixe de circa 800 milioane lei.Dar să urmărim concret evoluția lucrărilor la două importante obiective de investiții.La Exploatarea minieră Băiuț, lucrările la galeria de deschidere a zăcămîntului Cisma, în lungime de 4 km, despre care se apreciază că deține o rezervă de aproape un milion de tone de minereuri complexe, au început din ambele capete ; din- tr-o parte înaintează minerii <je la exploatare, din cealaltă parte — cei de la întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice. în total, s-au săpat pînă la începutul lunii martie circa 2 630 metri. Se lucrează în 3 schimburi, • cu formații complete.— La majoritatea punctelor de lucru, planul la zi a fost îndeplinit, ne spune ing. Iosif Demian, directorul exploatării miniere. Nu sîntem, totuși, pe deplin mulțumiți de rezultatele obținute, deoarece, în anumite locuri, am întîlnit o zonă de rocă moale, care a diminuat serios viteza de înaintare. Sîntem însă ho- tărîți ca. în spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., să accelerăm prin toate mijloacele ritmul de execuție a lucrărilor și, chiar în această lună, să recuperăm rămînerile în urmă existente. în acest scop, am adoptat un amplu program de măsuri tehnice și organizatorice, iar conducerea formațiilor de lucru a fost încredințată unor tehnicieni experimentați, cum sînt loan Sadoveanu, Roman Dromereschi și Mihai Dumitru.Consemnînd angajamentul minerilor de la Băiuț. să mal reținem că, tot aici, pentru punerea în exploatare a zăcămîntului Cisma se lucrează susținut la redeschiderea galeriei la nivelul orizonturilor 2, 9, 10 și 11. De asemenea, la mina Vă- ratec se acționează pentru deschiderea filonului Livia.Se cuvine subliniat că toate aceste eforturi, subordonate creșterii vitezei de înaintare în subteran, au loc in condițiile unor preocupări susținute pentru gospodărirea judicioasă și economisirea energiei și combustibililor.. Așa, bunăoară, schimburile de lucru au fost decalate, com- presoarele funcționează alternativ 

materialele necesare s-au procurat dim timp.De reținut că numai țpiul din cele două ateliere de galvanizare ale unității — trecut în reparații capitale, pe toate lunile acestei ierni — asigură reducerea cu 20 la sută a consumului de energie al întreprinderii. Firește că, pentru îndeplinirea integrală a planului, producția întreprinderii a fost riguros programată, pe capacitățile existente în celălalt atelier, rămas în funcțiune.în categoria măsurilor luate pentru gospodărirea riguroasă a energiei se înscrie și achiziționarea, încă
La întreprinderea 

„Automatica" 
din Capitală

din toamnă, a unor compresoare mici, portative, de 2,2 kW, care au permis oprirea stației principale de compresoare, cu consum mare de energie. Suma puterii instalate a tuturor compresoarelor mici — folosite in ateliere doar cînd e nevoie și cît e nevoie — reprezintă numai 60 la sută din puterea stației mari. In plus, de notat că aceste compresoare mici nu funcționează togte simultan.— Nu ne-am limitat însă la aceste măsuri, ne spune, la rîndul lui, inginerul Mircea Pavlu, șeful atelierului proiectare. în această perioadă a fost solicitată intens și inventivitatea tehnică a tuturor specialiștilor uzinei pentru găsirea unor soluții tehnologice cu consumuri energetice mai reduse.In secția vopsitorie, de pildă, avem posibilitatea să urmărim noul sistem de vopsire „ud pe zvîntat", introdus la una din liniile tehnologice. Acesta permite aplicarea a două straturi de vopsea la o singură trecere a piesei prin cuptorul de polimerizare. Zvîntarea preliminară se face cu ajutorul aej-ului cald rezidual, provenit chiar de la cuptorul de polimerizare. Energia termică este captată de recuperatoare realizate de specialiștii întreprinderii. prin autodotare. Efectul ? O economie de 400 metri cubi de gaze naturale pe zi. In plus, productivitatea muncii la operația de vopsire crește cu 25 la sută. Prin extinderea noului sistem la alte două linii tehno

cite 4—5 ore la un sector, iar instalațiile de separare a concentratelor de plumb-cupru și atelierele de întreținere nu funcționează decît în schimburile 1 și 3.In orizonturile Exploatării miniere Baia Sprie activitatea este la fel de susținută și rodnică. O nouă mașină de extracție de mare capacitate a fost montată la puțul orb nr. 3 și' acum se află în probe de rodaj tehnologic. Pe de altă parte, instalația de recuperare a căldurii din apa de răcire a compresoarelor, precum și lucrările de îmbunătățire a aeraju- lui general al minei au fost terminate cu succes. In prezent, se acționează cu forțe sporite pentru adin- cirea puțului orb nr. 2, între orizonturile 16 și 18, ca și pentru deschiderea zăcămîntului Baia Sprie-est. „Explicația acestor rezultate, a ritmului viguros de lucru se găsește în minuțioasa pregătire a lucrărilor, dublată de climatul de ordine și disciplină în muncă întronate la fiecare punct de lucru, ne-a precizat tovarășul Ștefan Feier, inginer-șef cu probleme de protecția muncii. Aceste măsuri, ca și planificarea riguroasă a lucrărilor ne dau garanția că vom îndeplini integral sarcinile de plan pe luna martie și primul trimestru".
Pe șantierul Combinatului

petrochimic Midia-Năvodari:

Există condiții 
pentru intrarea 

in producție 
a noilor instalațiiînceputul lunii martie a fost marcat, pe platforma petrochimică Midia-Năvodari, de intrarea în probe tehnologice a instalației de izomeri- zare metaxileni, a 14-a instalație din cadrul acestui mare combinat. Alte două instalații, cea de separare pa- raxileni și cea de cocsare, cu care se va finaliza în întregime rafinăria, se află, prima, în pragul probelor tehnologice, iar a doua in stadiul final de execuție. Ambele vor fi predate in această lună. „Succesul, ne spune inginer Constantin Balcan, directorul Trustului de antrepriză generală pentru construcții chimice Midia. încununează, deopotrivă, activitatea constructorilor, montorilor 

logice de vopsire se vor economisi in acest an 56 000 metri cubi gaze naturale. •Iată deci o soluție ce ar putea fi ușor extinsă nu numai în unitățile cu profil electrotehnic, ci și în industria de prelucrare a lemnului etc. După cum poate fi extinsă și o altă soluție aplicată, de curînd. la „Automatica". Este vorba de creșterea gradului de umplere a cuvelor de imersie și a cuptoarelor de polimerizare staționară, prin realizarea confecțiilor metalice din elemente plane, asamblate ulterior, fără sudură, prin organe de asamblare specifice industriei electrotehnice. Cu- vele și cuptoarele fiind astfel mai bine folosite, scade cantitatea de energie ce se consumă pe metrul pătrat de suprafață tratată. Concret, consumul specific de energie pe metrul pătrat de acoperiri galvanice se reduce cu 15 la sută.— Ne preocupă, in continuare, reducerea consumurilor, mai ales prin promovarea tehnologiilor moderne, ține să precizeze tovarășul. Marin Stănicâ, inginerul-șef al întreprinderii. In acest sens, buni „aliați" în acțiunea de reducere a consumurilor energetice sînt și manipulatorii-ro- bot care au fost deja realizați la noi, precum și cei care urmează să fie puși în curînd în funcțiune.Un exemplu concludent îl oferă manipulatorii-robot care se montează, în prezent în secția de galvanizare, cu ocazia efectuării reparațiilor capitale. Pe lîngă reducerea efortului fizic al muncitorilor, roboții vor asigura și o diminuare cu peste 30 la sută a consumului de energie al respectivei secții.— Sîntem pe deplin conștient! de răspunderea ce ne revine, de necesitatea de a acționa în așa fel încît să realizăm integral, ritmic, producția planificată cu consumuri substanțial reduse de energie și de combustibil, ne spune subinginerul Constantin Ioniță Ariton. In aceste zile, mai mult ca oricînd. disciplina tehnologică, controlul interfazic exigent sînt în atenția întregului colectiv.De fapt, pentru oricine ar vizita în aceste zile întreprinderea bucureșteană rezultă clar, din toate măsurile adoptate, din modul în care se acționează la fiecare loc de muncă pentru reducerea consumurilor energetice, că s-a înțeles necesitatea de a interveni ferm, pe toate căile, pentru economisirea energiei.
Ioana DABU 

de la Antrepriza de montaj pentru utilaj chimic Midia și petrochimiști- lor, care pe baza unei colaborări fructuoase au reușit, în pofida condițiilor mai grele de lucru din această iarnă, să-și îndeplinească întocmai sarcinile prevăzute în graficele de punere în funcțiune pentru această perioadă".Intr-adevăr, constructorii au creați încă de la sfîrșitul anului trecut, toate condițiile pentru executarea linșărilor de instalații tehnologice și de montaj, respectînd întocmai programele de predare a fronturilor de montaj. Pentru instalațiile cu termene de finalizare în această perioadă, lucrările rămase de executat au fost urmărite zilnic, iar evoluția lor controlată cu cea mai mare răspundere de către specialiști și cadre de conducere din partea constructorului și a beneficiarului. Desigur, în cadrul acestei masive concentări de forțe, cel mai mare volum de muncă a revenit montorilor. Directorul Antreprizei de montaj utilaj chimic Midia, inginerul, Nicolae Trandafirescu, ne precizează că. datorită unei organizări minuțioase a desfășurării lucrărilor. sarcinile de plan pe lunile ianuarie și februarie au fost nu numai îndeplinite, ci chiar și depășite. Majoritatea celor o mie de montori au lucrat la prefabricarea elementelor de instalații în ateliere. Pentru montajul acestora s-au confecționat închideri provizorii cu corturi, în scopul creării condițiilor de temperatură cerute de tehnologia de lucru. De asemenea, executarea sudurilor a fost adaptată la condițiile de timp friguros, prin preîncălzirea elementelor respective cu gaze de faclă, care în mod obișnuit se pierd, și prin menținerea temperaturii an- samblelor sudate cu ajutorul saltelelor de vată minerală. Sudorii Carol Leca, Măndița Prodan, Stan Costică, Murtaza Samiral, Mihai Popescu. la care se adaugă numeroși alții, au reușit să-și îndeplinească în permanență planul, efectuînd lucrări de cea mai bună calitate.Un fapt semnificativ: prin inițiativele și măsurile întreprinse s-au respectat întocmai consumurile de energie stabilite. înlăturindu-se orice pierdere. In acest sens, o contribuție deosebită a adus-o compartimentul de mecanizare condus de inginerul Traian Gheonea, care, a- sigurînd agentul termic din conducta de abur a combinatului, a reușit să asigure condiții normale de lucru pentru zecile de utilaje necesare : motocompresoare, agregate termice de sudură, tractoare și autocamioane.Reținînd, de asemenea, aportul lucrătorilor din cadrul compartimentului de aprovizionare, care, în toată această perioadă, s-au aflat în contact direct cu furnizorii pentru a urgenta expedierea diferitelor piese contractate, consemnăm, în același timp, mulțumirile adresate de mentorii de la Midia colectivelor care au expediat cu promptitudine furniturile respective. Printre acestea se numără întreprinderile de utilaj petrolier din Tîrgoviște și de utilaj chimic din Făgăraș. întreprinderile de țevi jflin Roman și „Republica" din București, întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel Zalău și multe alte unități din cadrul Ministerului Metalurgiei și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Totodată, ținem să amintim conducerilor unor unități, printre care întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" București, Combinatul siderurgic Galați, Combinatul de oteluri speciale Tirgoviște, întreprinderea mecanică de utilaj chimic București, întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic Moreni și altele, că livrarea în cursul lunii martie a tuturor utilajelor și materialelor condiționează finalizarea unui alt obiectiv cu termen de predare în luna iunie, și anume piroliza, cu toată gama ei de dotări pentru prelucrarea diversă a materiei prime. Un semnal care credem că va fi recepționat.
Cristian ANTONESCU 
Gheorqhe SUSA 
Georqe MIHAESCU

Cărbune peste prevederiBihor. Desfășurind larg întrecerea socialistă, minerii bi- horeni raportează îndeplinirea Înainte de termen a sarcinilor de plan trimestriale la producția fizică. De la începutul anului ei au dat peste prevederi 75 000 tone lignit, întregul spor fiind obținut pe seama creșterii productivității muncii. Cu cele mai bune rezultate se înscriu colectivele sectoarelor Suplac, Jur- teana II și Cuzap. (loan Laza, corespondentul „Scînteii").Hunedoara. Minerii din Pa- roșeni, care în acest an au avut marea cinste de a chema la întrecere pe toți minerii din țară pentru a da economiei naționale cît mai mult cărbune, s-au mobilizat, din prima zi de lucru a acestui an, cu toate forțele, la extragerea unor însemnate cantități de cărbune peste prevederi. Asigurînd în fiecare schimb asistenta tehnică de specialitate, o temeinică organizare a muncii în abataje, folosirea la capacitate a complexelor mecanizate, colectivul minei Paroșeni a obținut, de la începutul anului și pînă în prezent. peste prevederile de plan, 12195 tone cărbune. (Sabin Cerbu, corespondentul „Scînteii").

Primele zile cu soare în cîmpia Aradului, zonă unde primăvara a venit anul acesta mai devreme, au fost și primele zile de semănat. Sarcina de a deschide campania de însămîn- tări a revenit, ca de obicei, horticultorilor. Ne aflăm la ferma nr. 1 a C.A.P. „23 August" din comuna Curtici, condusă de inginerul Aurel Mărtoiu. Se lucra cu două agregate la însămînțarea mazării, pe un teren bine pregătit. „Nu mai putem aștepta, sîntem în întîrziere cu două săp- tămini față de anul trecut. Acum fiecare zi contează" — ne spune inginerul-șef al unității, Augustin Moș. Tocmai pentru a asigura producerea și livrarea eșalonată a mazării, atît pentru industrializare, cît și pentru consum, această cultură a fost amplasată pe terenuri nisipoase, unde apele se scurg mai repede. De citeva zile, în sol, la adîncimea de lucru, se înregistrează plus două-trei grade, care este temperatura optimă pentru semănatul mazării. Merită reținută, de asemenea, grija deosebită a mecanizatorilor Ilie Ursu și Ilie Deac și a specialiștilor de aici pentru calitatea semănatului și realizarea unei densități uniforme. Cu toate că pă- mîntul a „înfloriț", stratul de la suprafață este încă umed. Pentru a evita patinările, mecanizatorii înaintează cu grijă, adaptînd continuu viteza de lucru a semănătorilor la condițiile terenului. La fel se procedează și în celelalte cooperative a- gricole din consiliul agroindustrial Curtici : Macea, Felnac și „Lumea Nouă". Ia Asociația legumicolă „Horea" și la fermele întreprinderii județene de legume și fructe, unde pe parcelele mai zvîntate a început semănatul mazării.Perioada care urmează va fi deosebit de aglomerată pentru munca în cîmp. Agricultorii arădeni au de semănat culturi din epoca I pe' mai mult de 48 000 hectare. La scurt timp va urma însămînțarea porumbului și soiei pe mai bine de 120 000 de hectare. Ținînd seama că timpul este înaintat, am adresat inginerului Nicolae Mihalache, directorul direcției agricole județene. întrebarea : ce măsuri au fost întreprinse pentru încadrarea lucrărilor în perioada optimă și realizarea unor însămînțări de bună calitate ? „Cu siguranță că în acest an se va suprapune însă- mînțarea culturilor din epoca I cu ă celor din epoca a ,H-a. Cu toate a- cestea. sîntem pregătiți să pUnem bazele unor producții superioare la toate culturile. După înghețul din iarnă, după cantitatea mare de apă existentă în sol, pămîntul se poate lucra bine. Principalul este să stabilim cu mult discernămînt, de la solă la solă, de la o zi la alta, lucrările și mașinile cele mai adecvate pentru pregătirea terenului. La încercările pe care le-am făcut, după o lucrare cu combinatorul, în agre- gat cu lama nivelatoare, se realizează un bun pat germinativ, ceea ce permite ca semănatul să se facă în condiții de foarte bună calitate. Cum spuneam, în sol este multă apă și, de aceea. în toate unitățile se acționează pentru crearea condițiilor ca semănatul să se poată desfășura încă de la început cu toate forțele".De acest lucru ne-am convins, în multe alte unități agricole unde a început plantarea legumelor timpurii. La I.A.S. Șemlac, unitate specializată în producerea de semințe de legume, care cultivă în acest scop 450 de hectare, în cele 3 ferme de cimp se lucrează concomitent la însămînțarea cepei pentru producerea

La ferma legumicolă a C.A.P. „23 August" din comuna Curtici, județul Arad, a început semănatul mazării, prima cultură din campania de primăvarăFoto : Eugen Dichiseanu

Raid-anchetă 
în unități agricole 
din județul Arad

arpagicului, Iar 100 de oameni plantează arpagicul pentru ceapă. „Ne-a ținut în loc timpul. Cu numai o săptămină în- urmă a nins — ne-a spus inginerul Anton Hanciu. directorul întreprinderii. Acum facem tot ce este posibil ca să intrăm in

Sub Îndrumarea inginerului-șef al consiliului agroindustrial Sintana, județul Arad, Aurel Abru, și a directorului S.M.A., Ion llinca, mecanizatorii Dumitru Palcu și Gheorghe Olaru efectuează proba cu boabe a semănătorilor ritm." Cu forțe sporite se lucrează la plantarea cepei și usturoiului și in cooperativele agricole din Pecica, Horia. Vladimirescu. Nădlac, Sîntana și altele.Din cîmp ne îndreptăm spre una din serele unde legumicultorii din județul Arad pregătesc o parte din cele 540 milioane de răsaduri pentru cele 12150 hectare ce se vor cultiva în acest an cu legume. Producția prevăzută a se obține în acest an — 24 tone de legume în medie la hectar — presupune realizarea unui material să- ditor de cea mai bună calitate, sarcină nu ușor de realizat în condiții

le acestei ierni aspre. Și, totuși, în serele din județul Arad nu s-a făcut deloc simțită asprimea gerului. Cum ? In bună măsură cu ajutorul apelor geotermale care încălzesc 20 de hectare de sere aparținind fermelor de la Curtici. Macea și Dorobanți, unde se realizează mai bine de jumătate din răsadurile necesare. „Practic, s-a renunțat la combustibilul lichid — ne-a spus inginerul Ion Țîrlea. directorul trustului horticol județean. Mai avem în alte unități 20 hectare de sere unde încălzirea se face cu cărbuni și resturi vegetale". In toate serele pe care le-am văzut, răsadurile sînt bine dezvoltate. Peste tot lucrările se desfășoară în ritm intens. Iată programul de lucru al unei zile obișnuite la serele de la Curtici : 50 de atelaje transportă biocombustibilul. 30 de cooperatori pregătesc amestecul pentru răsadnițe, alți 50 confecționează cuburile nutritive. 40 repi- că răsaduri de tomate timpurii, 30 sortează cartofii de sămință, iar în atelier, mecanicii repară electro- pompele și echipamentele de udare pentru sistemul local de irigații.La încheierea documentării noastre în consiliul agroindustrial Curtici am reținut și o problemă ridicată de tovarășul Ladislau Szanda, inginerul-șef al acestui consiliu : „Ne sînt de mare ajutor apele geotermale pentru că la fiecare 24 de ore economisim 20 tone de combustibil convențional. Aș vrea însă să fac o propunere: apa geotermală care, se extrage din cele 8 puțuri la o temperatură de 80—90 grade nu asigură căldura necesară pentru întreaga suprafață a serelor, mai ales în iernile foarte reci. Pentru creșterea debitului mai trebuie să facem cîteva puțuri. Cu aceasta am putea extinde serele fără să mărim consumul de combustibil".Desigur, acolo unde încă nu sa poate lucra, continuă pregătirile pen- 1 tru semănat. Dintre culturile care au făcut obiectul atenției deosebite a organelor agricole județene, primul loc îl oappă soia. „Nu sîntem mulțumiți cu producția obținută anul trecut, care a fost cu mult sub po- I sibilitătile noastre — ne-a spus inginerul Gheorghe Chiper, director adjunct la direcția agricolă jude- 1 țeană. Prin programul Întocmit ur- jmărim ca în acest an să realizăm jproducții mult superioare față de i anul trecut". Ce s-a întreprins, ce se face acum în acest scop 7 „în cadrul organizării terenului, pe sole mici de 200—300 ha la șes și 70—80 hectare la deal, am făcut o amplasare mai bună a soiei in teritoriu — continuă directorul. Am ales unitățile cu j condițiile cele mal favorabile pen- I tru această cultură in ce privește I potențialul de fertilitate și gradul de aciditate. Am renunțat la cultura soiei în consiliile agroindustriale de deal Sebiș. Gurahonț și altele. în acest an vom însămînța 6 000 hectare în rinduri dese, suprafață pentru care avem asigurate erbicidele". De asemenea, s-a stabilit ca întreaga suprafață să fie bine nivelată pentru a se evita pierderile la recoltare și au fost instruiți separat cei 70 de șefi de fermă care vor cultiva soia.C.A.P. „Podgoria",. unitate profilată pentru producerea de sămînță, a obținut anul trecut 2 100 kg soia la hectar, iar pentru acest an și-a planificat să realizeze 3 000 kg la hectar. Se remarcă în această unitate, ca de altfel în multe altele, preocuparea pentru aplicarea strictă a tehnologiei. întreaga suprafață de soia este amplasată după cereale păioase De ce s-a procedat așa. ne explică inginerul-șef al unității. Maxim Pea: „Soia este o plantă pretențioasă, dar dacă toate lucrările sînt bine și la timp făcute, se obțin producții superioare. Aș vrea să arăt ce mare importanță au pregătirea terenului și erbicidarea? Dacă pămîntul nu e bine mărunțit și nivelat, cultura suferă de două ori : o dată că erbicidul nu acoperă uniform întreaga suprafață și, deci, buruienile vor sufoca în bună parte plantele, a doua, la recoltare, prin pierderea păstăilor de la primul etaj al plantelor. Ca să evităm aceste situații, după seceriș am arat și am executat imediat o lucrare cu discul mare în agregat cu o șină nivelatoare, iar pregătirea terenului o vom face cu combinatorul". Am asistat la secția de mecanizare care servește această unitate la efectuarea probelor cu boabe la semănătorile pregătite pentru soia, sfeclă de zahăr și porumb, precum și la instalațiile de erbicidare. Practic, probele se fac în condițiile de • însămînțare. Totul sd desfășoară ca în cîmp. Concomitent se face verificarea cunoștințelor mecanizatorilor care au fost repartizați pe culturi.Pentru a se asigura o calitate corespunzătoare erbicidării, lucrare deosebit de complexă, consiliul de conducere al unității a stabilit constituirea unei formații specializate, condusă de inginerul-șef al unității. „Efectuăm acum reglajele la semănători și instalațiile de erbicidat și stabilim vitezele de lucru în funcție de densitatea fiecărei culturi — ne spune mecanizatorul Savu Palade. In cîmp vom înainta cu viteza stabilită la probe. Dacă lucrăm mai repede, cantitatea de erbicid stabilită la hectar va fi mai mică, și invers". O atenție deosebită s-a acordat și celorlalte elemente ale acestei lucrări : prepararea și filtrarea soluției, reglarea presiunii și debitului instalației în funcție de condițiile de sol șl atmosferă etc.Modul în care se lucrează încă din, primele zile la semănat dovedește că in unitățile agricole din județul Arad s-a făcut o bună pregătire a însămînțării culturilor de primăvară. Esențiale pentru încadrarea semănatului în perioada optimă șl realizarea unor lucrări de calitate sînt acum organizarea temeinică a muncii și folosirea din plin a utilajelor spre a se lucra cu toate forțele pe terenurile zvîntate.
Lucian CIUBOTARU 
Tristan MiIHUTA corespondentul „Scînteii*
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Civismul — trăsătură definitorie
a conștiinței noi, revoluționareînfăptuirea programelor de dezvoltare adoptate de Congresul al XlII-lea, programe ce au reprezentat platforma electorală cu care Frontul Democrației și Unității Socialiste s-a prezentat in alegeri, solicită o mare concentrare de energii, valorificarea disponibilităților de progres ale fiecărui colectiv.Aceste programe nu-șl pot găsi temei mai trainic de înfăptuire de- cit convingerea împărtășită de fiecare om al muncii că ele asigură dezvoltarea ascendentă a patriei, prefigurează viitorul său luminos, hotărârea tuturor cetățenilor României socia.liste, fără deosebire de naționalitate, în deplină unițate, de a contribui la transpunerea lor în viață.

Conștiința și calitatea muncii. Ani de-a rândul societatea noastră a alocat mari fonduri pentru dezvoltare. Salturile remarcabile pe care le-am Înregistrat s-au întemeiat în primul rînd pe acest efort general de investiții, sprijinit evident de munca noastră, a tuturor.Cum se precizează în Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste, una din principalele caracteristici ale' evoluției economiei în etapa actuală este accentuarea dezvoltării intensive, afirmarea puternică a factorilor calitativi ai creșterii. Bătălia pentru dezvoltarea intensivă este o bătălie purtată în primul rînd în planul conștiinței și cîștigarea ei depinde de profunzimea examenului, a analizei noastre cu noi înșine, de răspunderea cu care depistăm resursele de progres și le punem în valoare. în această fază, accentul cade In mod firesc pe folosirea resurselor interne, pe utilizarea potențialului productiv șl uman de care dispunem, pe valorificarea capacității de creație a colectivelor. Tocmai de aceea, calitatea muncii, ca ipostază principală de existență a spiritului civic, condiționează in mod hotărîtor realizarea tuturor obiectivelor pe care ni le propunem în domeniile economiei, științei, învățămîntului, culturii, iar înfăptuirea acestei calități necesită afirmarea puternică a activismului și răspunderii cetățenești, participare^ exemplară la soluționarea problemelor pe care le ridică procesul dezvoltării noastre actuale.Mai mult ca aricind trebuie să se afirme puternic răspunderea de proprietar al fiecărui om al muncii, conștiința limpede că fiecare dintre noi reprezentăm o veritabilă sursă de progres. Bine, s-ar putea obiecta, dar noi am dotat economia cu mijloace de producție moderne, esențial este acum să le punem să lucreze, să „întoarcă" tot ceea ce am investit în ele. Nimic mai adevărat, dar nu putem uita nici un moment că în fiecare fază a oricărui proces productiv sîntem pre- zențl noi, cu oompetența și răspunderea noastră ; că în fiecare punct al funcționării sale, mecanismul complex al progresului se sprijină pe munca noastră ; că, în fond, cea mal abundentă resursă a progresului o formează această muncă. So poate spune că tocmai pentru că disounem de un potențial productiv modem, valoarea muncii crește exponențial. Fiecărui cetățean, aproape indiferent de locul de muncă, 1 s-au încredințat spre uti

lizare bunuri în valoare de zeci și zeci, adesea de sute și sute de mii de lei. în noua postură, putem amplifica nebănuit, printr-o muncă chibzuită, gospodărească, sursele de progres ale societății, precum putem— prin neglijentă și superficialitate— să le diminuăm. Ce consecințe poate avea o mișcare, o simplă mișcare greșită a unui muncitor care supraveghează de la un tablou de comandă funcționarea unor utilaje de milioane de lei ? Consecințe economice cam de aceeași valoare. Sau un rebut în condițiile cînd multi muncitori mînuiesc piese de valoarea unui apartament ? Tocmai pentru că a crescut considerabil accesul tuturor cetățenilor la bunurile și instrumentele de producție ale societății, tocmai pentru că in cazul unei neglijențe nu se irosesc numai resurse și bunuri individuale, ci mal ales cele ale societății, este necesar să crească răs
punderea in muncă, să se afirme 
puternic convingerea că activitatea 
fiecăruia reprezintă o reală pirghie 
de progres a societății. Este o realitate oe face să nu ne mai putem mulțumi cu un nivel mediu ridicat al conștiinței civice, ci impune ca acest nivel să 6e afirme in munca și comportarea fiecăruia, luind forma răspunderii și exigentei față de propria activitate.

Democrația răspunderii. Afirmarea și dezvoltarea acestei răspunderi își află un suport solid in structurile diversificate ale democrației socialiste, instituite în ultimii ani. Indiferent că este vorba despre structurile democrației economice, despre procesul de integrare a statului în societate, de dezvoltarea formelor și modalităților de conlucrare a cetățenilor cu organele puterii — dreptul de a participa la conducere, la dezbaterea și adoptarea hotărârilor este un drept cetățenesc fundamental. Firește, acest drept trebuie să-și găsească expresii adecvate în sporirea inițiativei cetățenești, a preocupării pentru problemele obștii, pentru buna soluționare a acestora, in creșterea contribuției la a- doptarea unor hotărîri judicioase, care să creeze orizonturi noi activității colectivelor de oameni, implicarea activă în ducerea la bun sfîrșit a hotărârilor luate.Așa cum menționam, formele de conlucrare a organelor puterii cu cetățenii s-au diversificat simțitor în ultimii ani. întâlnirilor sistematice ale deputatilor cu alegătorii, sesiunilor deschise ale consiliilor populare li s-a adăugat „Tribuna democrației" — adevărată școală de stimulare a spiritului cetățenesc, de atragere*  a cetățenilor la dezbaterea și soluționarea diferitelor probleme edilitar-gospodărești.Desigur, pentru ca sistemul formelor democrației noastre să se ridice la nivelul sarcinilor cu care au fost învestite, este necesar ca participarea cetățeanului, opiniile și propunerile sale să se întemeieze pe o bună pregătire politică și profesională, pe dorința de a contribui la progresul societății. Ca să răspundă exigențelor actuale, civismul socialist trebuie să beneficieze de competenta pe care ți-o dă buna cunoaștere a problemelor, cunoaștere care să plaseze orice aspect intr-un context dat, să pornească de la mecanismele de acțiune ale legităților sociale, de la

posibilitățile de care dispune societatea la un moment dat ; tocmai de aceea, caracteristica esențială a civismului socialist este disponibilitatea de a te angaja, de a contribui cu munca și capacitățile proprii la progresul general — pornind de la premisa că girul succesului, așa cum o atestă pregnant întreaga epocă a construcției socialiste, este integrarea activă a efortului individual celui colectiv.. împletirea activității și intereselor personale cu cele colective.
Stimularea activismului social. Exercitarea dreptului de participare la conducere, a prerogativelor civice in general depinde de modul in care fiecare om înțelege să onoreze răspunderile ce-i revin, se implică în problemele colectivului de muncă, ale societății in general. Poate că una dintre cele mai dăunătoare mentalități ce pot apărea este cea a pasivității și așteptării ca altcineva să-și bată capul, altcineva să găsească soluțiile. Desigur, astăzi fiecare unitate economică, fiecare consiliu popular dispune de specialiști de înaltă competență, în măsură să-și aducă contribuția la rezolvarea problemelor. Dar eficiența actului decizional trebuie să se bazeze deopotrivă pe buna pregătire a specialiștilor, cît și pe fondul de inițiativă și experiență al maselor. Oare cine dacă nu cetățeanul, care cunoaște cel mai bine domeniul unde urmează să se a- plice o măsură, să se ia o hotărâre, este cel mai indicat să facă propuneri, să formuleze opinii care să contribuie efectiv la ridicarea eficienței respectivei măsuri. în a- ceastă perspectivă, este o înaltă îndatorire a deputatilor aleși la 17 martie de a institui un dialog permanent cu cetățeanul, de a folosi cele mai diverse modalități spre a-i stimula activismul și a-1 antrena la buna desfășurare a treburilor obștii.Civismul presupune dăruire șl abnegație, angajarea hotărîtă pe terenul slujirii intereselor ' generale ale societății. Tocmai de aceea, el respinge, prin natura sa, acele mentalități obișnuite să drămuiască ceea ce primesc și ceea ce dau societății, pentru ca nu cumva balanța să se încline în defavoarea lor. Activismul implicat de civism presupune disponibilitatea de a te angaja pe tărimul intereselor generale, cu convingerea că tocmai această dăruire reprezintă „materia primă" din care își trage seva progresul societății. Mai ales în- tr-un moment cum este cel actual, cînd dezvoltarea noastră are nevoie de priceperea și energia, de inițiativa și experiența fiecăruia, această trăsătură capătă o deosebită semnificație, ea reprezentând, în același timp, o formă principală de expresie a spiritului revoluționar.Iată de ce a forma șl stimula civismul înseamnă a făuri una din caracteristicile esențiale ale conștiinței socialiste, una din trăsăturile dominante ale omului nou. A forma și stimula permanent civismul — avînd în vedere Influentele sale benefice asupra inițiativei, răspunderii și activismului social — înseamnă a asigura una din premisele importante ale progresului nostru actual.

Paul DOBRESCU

La clubul „Grivița" — o zi ca oricare alta. Brigada artistică a cooperativei „Drum nou" și-a spus „cu- vîntul" în încheierea adunării generale a oamenilor muncii. Se terminase repetiția orchestrei de muzică populară și a grupului vocal (formații ale clubului instruite de cunoscutul dirijor Ionel Budișteanu). Și-au revizuit repertoriul soliștii : Mirică Haralambie — maistru, Buturugeanu Valeria — lăcătuș, Alex Elena — proiectant, anume, cîntece din folclorul nou și știute piese din zonele Muntenia și Oltenia ; se> întîlneau membrii formației de dansuri care îl are instructor pe Traian Nicules- cu (de la Ansamblul „Rapsodia Română"), pentru a pune la punct cîteva mișcări ale „Călușului", ale unui dans oltenesc... De fapt, sipt pregătiri pentru un spectacol — trecere în revistă a programului artistic ce va fi susținut de artiști a- matori ai sectorului 1, un spectacol festiv.Dialogul artiști amatori — artiști ■ profesioniști este un fapt obișnuit, expresie elocventă a democratismului culturii noastre socialiste, a căilor noi de valorificare plenară a spiritului creator al oamenilor muncii. Privit și stimulat ca o dimensiune importantă a procesului de participare a maselor la făurirea culturii noi, acest dialog, de fapt o rodnică și neîntreruptă colaborare, constituie cheia bunei pregătiri a numeroaselor activități cultural-artistice din întreaga țară. „O sută douăzeci de formații laureate — ne spune Maria Sâvescu, secretar cu propaganda al sectorului 1 —a avut sectorul nostru la cea de-a IV-a ediție a Festivalului național „Cîntarea României", / Amintim trofeul „Arenele Romane", obtinut trei ani la rînd. consecutiv, cele peste 800 de formații artistice înscrise in actuala ediție a Festivalului național „Cîntarea României" (formații din sistemul sindicatelor, ansambluri de tineret, de pionieri), în care activează aproximativ 28 000 de amatori, rezultatele celor 1300 de cercuri tehnico-aplicative, ale celor 200 de cercuri literar-artistice. De fapt, pentru artiștii amatori ai sectorului 1, ultimele luni au fost pline de evenimente. S-au vizionat noile programe cu care vor intra în competiția dintre sectoare (o etapă care începe după 25 martie). Iar prin colaborarea cu artiștii profesioniști s-a căutat eliminarea oricăror improvizații în alcătuirea unor concerte, recitaluri, spectacole de ținută. Colaborarea are o dublă semnificație : in primul rînd pune in contact direct pe creatorii noștri cu cerințele, aspirațiile și talentele oamenilor muncii ; pe de altă parte, aceștia vin cu energie proaspătă, cu spontaneitatea și originalitatea caracteristice in tot mai mare măsură a participării însuflețite la viata noastră spirituală, cultural-artistică. Desigur, o- biectivul principal al activității cuprinse în Festivalul național „Cîntarea României" îl constituie educarea oamenilor în spiritul dragostei de muncă, al înaltelor răspunderi ce revin tuturor colectivelor muncitorești. al participării intense la realizarea sarcinilor economice ca o garanție a progresului multilateral ăl tuturor. In această zonă a Bucu- reștiului își desfășoară activitatea 400 de unități și instituții. In sectorul nostru se află întreprinderi de o deosebită importantă, cum ar fi : întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie". „Automatica". „Laromet", întreprinderea de avioane. întreprinderea pentru automatizare. Regionala căi ferate, Combinatul poligrafic „Casa Scînteii"... dar tot aici își desfășoară activitatea Ateneul Român și

Filarmonica „George Enescu", șase teatre profesioniste, uniunile de creație ale scriitorilor, compozitorilor, arhitecților și artiștilor plastici, precum și ACIN. Noi nu considerăm această „vecinătate" doar simbolică, ci căutăm să o facem cit mai eficientă. Avem create toate condițiile pentru un dialog permanent, porțile sînt larg deschise pentru o colaborare fertilă între artiștii amatori și artiștii profesioniști in scopul realizării unor activități politico-educative, cultural-artistice de substanță,

Moldovan, de la Teatrul Național, instruiește cunoscuta formație de teatru de la Combinatul poligrafic „Casa Scînteii". că instructorul Victor Ian- culescu de la Ansamblul „Rapsodia Română" îndrumă formația de dansuri de la I.M.M.B., în timp ce dirijorul George Vancu colaborează cu formația folclorică a aceleiași întreprinderi. Dar voi da alte exemple : violonistul Cadar Constantin (strungar la I.U.C. Grivița roșie"), fluierașul Piscureanu Vasile (lăcătuș Ia aceeași întreprindere), dansatorul
O expresie a democratismului 

culturii socialiste:

Colaborarea permanentă 
dintre artiștii amatori 

și creatorii profesioniști

Ansamblul, folcloric „Doina Bucureștiului", intr-un spectacol de succes, la Muzeul satului Foto : Gh. Vințilă
cu înalt conținut educativ. Nu în- timplător cele mai bune formații artistice se află în unități de primă mărime, cu remarcabile rezultate in producție, ceea ce dovedește pe deplin justețea și caracterul profund stimulativ al aprecierii că la toate manifestările festivalului un rol de frunte trebuie să-l aibă cei harnici, oamenii care iși fac exemplar datoria in muncă, in activitâtea colectivelor din care fac parte. Putem spune că și aici, în cadrul activității artistice din festival, participă cei harnici, cei care întruchipează trăsăturile . promovate de codul, nostru QtfCMa .......... ' 'La Clubul „Grivița", la Casă de cultură „înfrățirea între popoare" și „Modern-Club", pe agehda, rngnlfes- , tarilor ultimelor luni, se • situează spectacolele dedicate fruntașilor iu producție. Ele sînt. totodată, specta- cole-examen (în actuala etapă a celei de-a 5-a ediții a Festivalului național „Cintarea României") la care s-au prezentat formații profesioniste și de amatori, de cele mai diverse formule. „Dialogul artiști ama- tori-artiști profesioniști este o permanentă în activitatea noastră — ne spune prof. Ion Ștefănescu. instructor la Consiliul sindicatelor al sectorului 1. Este știut că actorul Victor

Irimia Ion (lăcătuș Ia I.M.M.R.), rapsodul popular Mănăilă Ioana (muncitoare la Combinatul poligrafic „Casa Scînteii"), solistul de muzică ușoară Ionescu Victor (lăcătuș la Revizia de vagoane Grivița) — toți fruntași în producție și în același timp cunoscuți artiști amatori". „Dialogul artiști amatori — artiști profesioniști își arată roadele atunci cînd este consecvent — adaugă Edgar Mihailov, directorul clubului „Grivița roșie". Pe lângă colaborările amintite, aș spune că de mare importanță este micro-stagiunea pe care Filarmonica, Opera Română, Conservatorul „Ciprian Porumbescu", Teatrul de operetă, Teatrul muzical „Constantin Tănase", celelalte teatre bucureștene — o susțin aici, la noi, pentru lucrătorii acestei mari întreprinderi bucureștene. Fiecare întâlnire este un stimulent, este o bucurie, este o adevărată lecție de măiestrie pentru cei care iubesc arta, frumosul, care-și cultivă aptitudinile, talentul, care după orele de producție se pregătesc să devină artiștii amatori pe care noi îi aplaudăm". Intr-adevăr, este un frumos exemplu de răspuns la dorințele și aspirațiile oamenilor. El creează totodată acea atmosferă de emulație care se răsfringe dincolo de momen

tul și locul spectacoleldr instituțiilor artistice amintite : întreține un climat propice activității artistice, creatoare a oamenilor muncii din întreprinderile acestei zone a Capitalei. O zonă in care funcționează 27 de centrale industriale, 35 de întreprinderi industriale, 40 de instituții de cercetare-proiectare și inginerie tehnologică etc. Aici își desfășoară activitatea artistică, în actuala ediție a Festivalului național „Cîntarea României", aproape 28 000 artiști a- matori, care întrețin la flacăra dragostei pentru artă, pentru frumos și adevăr, pentru calitate, dialogul cu' primele instituții de artă din țară. Este o cifră care exprimă o realitate : a participării entuziaste a unul număr din ce în ce mai mare de oa- merrt ai muncii la activitatea artistică, potrivit unei cerințe de lărgire permanentă a bazei de masă a acestei acțiuni în toate localitățile și zonele țării. Aici, pe raza sectorului 1, care realizează produse de înaltă calitate, competitive pe piața externă — cum ar fi echipamentele electronice și roboții industriali de la I.E.A., echipamentele electronice și de automatizare ce poartă marca întreprinderii „Automatica", avioanele „Rombac", utilajele tehnologice pentru industria chimică și pentru programul nuclear realizate de I.U.C. „Grivița roșie" ș.a.m.d. — se află și cele 120 de formații laureate la ultima ediție a Festivalului național „Cîntarea României", Un sector în care- excelentele rezultate pe tărîm cultural-artistic îl au în primul rînd întreprinderile cu remarcabile succese în producție. Și, în oricare dintre zilele acestei luni, pe podiumurile cluburilor, școlilor se poate demonstra ’că așa cum nu există „timpi morți" în producție, nici in activitatea artistică nu se găsesc perioade de vacanță. In această nouă etapă a Festivalului național „Cîntarea României" se organizează dis- cuții-dezbateri cu consiliile de educație politică și cultură socialistă, cu comitetul de cultură și educație socialistă al sectorului, se revizuiesc programele formațiilor artistice, ur- mărindu-se reflectarea mai adecvată a problematicii fiecărei intreprin- deri în toate programele artistice (disciplina, economisirea energiei e- iectrice, reducerea cheltuielilor, realizarea sarcinilor la export). Este o preocupare ce trebuie să angajeze toate forțele care activează in acest domeniu, cu atit mai mult cu cit din experiența anilor trecuți s-a desprins tendința unor formații de a ignora funcția educativă, eficiențaprogramului de dragul așa-zisei „șlefuiri" artistice in vederea concursului. Altfel spus, goana după premii a dus in unele cazuri la neglijarea actualității programelor prezentate, la transformarea lor în „spectacole de estradă". Se urmărește ca fiecare spectacol sau concert să-și accentueze caracterul educativ, patriotic, revoluționar, să evidențieze succesele în producție, să semnaleze prompt, operativ neajunsurile care mai există. Este momentul în care, pentru genurile mai puțin împlinite — spre exemplu teatrul popular, dansul tematic — se caută soluții mai bune, colaboratori, instructori, scenarii concrete, cu obiective precise. Mai mult ca oricînd se. simte nevoia ac- centuării dialogului artiști aina- tpri-artiștl profesioniști, pentru că, ? așa cum spuneam, cheia succesului j , .acestei colaborări ..este permanentiza" i| rea, nu întâlnirea ocazională, festivă. S Permanentizarea și susținerea entuziastă, fie că este vorba de domeniul muzicii — colaborarea cu dirij-ori, compozitori, soliști — de domeniul dansului — coregrafi, folcloriști — de instructori pentru brigăzile artistice ; o colaborare eficientă, fertilă, luminată de dragostea pentru artă, pentru mesajul umanist al artei adevărate, pentru calitatea și eficiența educativă a fiecărei manifestări.
Smarancla OȚEANUTrăsătură originară fundamentală a teatrului românesc — dimensiunea etică a fost sensibil dezvoltată' și aprofundată decreația dramatică a anilor noștri. Sincronizarea cunoile realități sociale și politice, angajarea dramaturgilor sub stindardul idealurilor comuniste au determinat o lărgire continuă a ariei tematice, a problematicii abordate — direcții ce se cer în continuare amplificate, în acord cu dinamica energică a fenomenelor, cu frecventarea dăruită a „izvorului viu al vieții". Au fost relevate multiple și subtile legături între morala individuală și etosul societății căreia ii aparțin personajele. S-au reexaminat posibilitățile înrîuririi reciproce — sesizarea legităților, a deter- minismelor îngemănindu-se cu investigarea amplei sfere a libertății umane. Aducând in atenție eroi ai construcției socialiste, unele din cele mai bune realizări ale scrisului pentru teatru au așezat în centru încrederea în propriile forțe, rolul omului in afirmarea unei noi morale, axate pe virtuțile muncii și creației, pe sentimentul continuității și pe nobilul orgoliu al realizării idealurilor celor mai fierbinți ale înaintașilor, pe o vibrantă dragoste pentru patrie. Aceste opere au relevat (îmbinând sinteza' cu un efort analitic pregnant) puterea omului de a transforma lumea, modelîndu-se, îmbogățin- du-se necontenit pe sine. Au ridicat ideea de progres uman la rang axiologic suprem, propunînd modele demne de urmat, atitudini și acte apte să înaripeze nu doar acțiunea.Ca un semn zării creației. ___creșterii nivelului artistic — în cele mai bune piese apărute în anii noștri și semnate de autori de prestigiu, atitudinea manifestă a dramaturgului român s-a transfigurat și s-a obiectivat din ce in ce mai convingător în personaje memorabile. resimțite ca organice și autentice. Coliziunile acestor personaje au căpătat greutatea unor confruntări de idei. SI astfel. multe din creațiile reprezentative pentru reînnoirea vocației etice a dramaturgiei românești (precum ..Puterea si adevărul" de Titus Popovici. ..Jocul vieții si al mortii în deșertul de cenușă" de Horia Lovinescu, „„Cartea lui lo

visul, ci șial maturi- dar și al

vită" de Paul Everac, „Hoții de vulturi" de D. R. Popescu, ș.a.) s-au transformat în piese-dezbatere ; o dezbatere care implică în chip nou nu doar opinia, ci și cristalizarea atitudinii cititorului sau spectatorului, modelîndu-i conștiința. A- cestei direcții i se alătură și realizări mai noi ale teatrului contemporan românesc ce se disting prin pregnanta și acuitatea dezbaterii etice propuse — precum „Rugăciune pentru un disc jockey", de D. R. Popescu, „Politica" de Theodor Mănescu. „Iubirile de-o viață" de Platon Par- dău, sau, mai recent. „Cerul înstelat deasupra noas-

vărată) : acordurile si dezacordurile sau chiar înfruntările concrete reflectate reușesc să pună in evidentă moduri de gîndire diferite, aspecte ' umane mai generale, crize umane mai largi. O asemenea valoare are și accentul important pus pe consecințele sufletești ale decalajului în planul realizării profesionale. pe dramatismul falselor iluzii și cel al ratării vocației reale : meditația privitoare la contrastul dintre promisiunile vieții și darurile ei viclene, dintre ceea ce ar fi accepția comună ■asupra succesului în viață și drama reală, fenomenele în fond alienante

re ale melodramei, scrierea aceasta fructifică inteligent, inventiv și sensibil sugestiile celebrei expresii kantiene. Păstrînd o continuă ambiguitate asupra certitudinii existentei „cerului înstelat deasupra noastră", piesa detectează prezenta „legii morale din noi" — pledând pentru afirmarea și consolidarea ei. Ea sesizează relația individului cu absolutul etic în chiar opțiunile vieții obișnuite. Aprofundează aeordul dintre fapte și idealuri și oglindirea ființei adinei și autentice a omului în ele, adincește felul în care individul, cu mulțimea actelor și imensitatea aspira-

țiuni care l-au îndepărtatîn fond de la atingerea lui, afirmîndu-se și pe a-ceastă cale trezia conștiinței și implicit încrederea în resursele interne aleomului. în forța rațiunii sale, vigoarea credinței lui în progres'moral și social.

Dimensiunea etică 
a dramaturgiei actuale

tră..." de Ecaterina Oproiu, jucată la Teatrul Mic.Care sînt aici temele, mizele spirituale ce rețin atenția ? Titlul însuși al unei piese trimite cu gîn- dul — la „legea morală", la problemele libertății și opțiunii, solidare cu cele ale fericirii. Cum s-a întîmplat adesea și in dramaturgie (din perimetrul românesc să amintim, de pildă, „Un pahar de sifon" de Paul E- verac, „Acești îngeri triști" de D. R. Popescu), examenul unor aspecte atît de Importante este făcut prin intermediul frămîntărilor unei celule simbolice a societății : familia, cuplul ; cuplul — conceput ca „șansa tuturor supraviețuitorilor" dar și ca o unitate umană generoasă în revelații, aptă să dezvăluie esența unor conflicte si crize mai largi, confruntarea sau opoziția unor moduri de gîndire. Există, desigur, multe caracteristici, ce individualizează eroii, a căror confruntare ipostaziază în piesa Ecaterinei Oproiu șl opoziția dintre starea de sensibilitate, și trezie, pe de o parte — și pe de altă parte eficientă, simt practic dar și relativizarea, amorțirea glasului conștiinței. O asemenea particularitate este și situația limită cu care se confruntă la un moment dat. Dar aspectul cel mai important (fundamental pentru orice operă ade-

ce pot însoți acest succes (atunci cînd omul își trădează sau își ignoră esența). 6 asemenea valoare o are pledoaria pentru relații care nu presupun sacrificiul nici unuia dintre parteneri. în sfârșit, o asemenea semnificație o are îndemnul la neobosita interogare asupra propriilor opțiuni și acte, asupra autoîmplinirii și autoreali- zării — satisfacții intim solidare cu aportul la împlinirea idealurilor societății. Respingîndu-se opoziția datorie individuală — datorie față de ceilalți, este pusă în evidentă strînsa legătură dintre autoreali- zare și rolul avut în viata colectivității — făurirea noii societăți realizîndu-se prin contribuția conștientă a unor oameni împliniți spiritual, bogati sufletește. Mai mult, ca o nuanță în plus se relevă necesitatea ca individul să se controleze mereu, interogîndu-se asupra eficientei sociale a gesturilor și actelor, asupra reflexului lor asupra celor din preajmă.Asemeni altor piese de relief ale dramaturgiei actuale. „Cerul înstelat deasupra noastră..." demarează și se dezvoltă în registru realist, dar capătă pe parcurs importante cono- tații simbolice, cu putere de generalizare. în fond o piesă-eseu, mascată în hainele atrăgătoare si familia-

țiilor sale — se proiectează pe orizontul unor mari a- devâruri avînd drept coordonate calitatea vieții (cale de înfruntare și sfidare a mortii). Ca și in alte piese de referință semnate de Horia Lovinescu, D. R. Popescu, Paul Everac, și aici este examinată validitatea idealurilor între capcana lui „a avea" (ce se substituie ființei) și țelul atit de greu de atins a lui „a fi" cu adevărat ; între iluzia reușitei în viată și autenticitatea împlinirii ca om — împlinire ce implică realizarea de sine, în legătură intimă cu bucuria iubirii și datoriei față de ceilalți. „Cel mal important este să trăiești" zice personajul piesei, propoziție care nu e chiar atît de banală pe cît pare. „Cel mai important este cum trăiești", afirmă Ea.Statura personajelor se înalță pe temelia conflictelor, dar concretetea motivațiilor și interpretările date de personaje, autodez- văluirea fragmentară si sinuoasă a gradelor lor de conștiință nuanțează aceste conflicte. Se impune remarcat că ciocnirea morală nu este provocată de elemente exterioare, ci apare ca o expresie a unor tensiuni interioare vieții personajelor, a confruntării pe care indivizii înșiși o fac între idealul niciodată abandonat și unele op

Evitindu-se exclusivismul zugrăvirii aâb-negru si a împărțirii categorice a personajelor în pozitive și negative, este dusă mai departe confruntarea unor opțiuni morale ce par. până la un punct, egal îndreptățite. O propunere de înțelegere nuanțată a climatului moral ce trebuie salutată I „Ea" fiind — sub raport dramatic, al generozității partiturii — „mai egală decât bărbatul", nici El nu e zugrăvit monoton, previzibil in exclusivitatea tonurilor închise și a nuanțelor acuzatoare. Este, desigur, consecința observării mai largi și înțelegerii mai cuprinzătoare a vieții, a oamenilor, dar fără îndoială și a faptului că o asemenea piesă a fost scrisă cu gândul viu, treaz, la doi actori. Acești actori sânt : Valeria Seciu și Ștefan Ior- dache, care sînt chiar interprets dăruiți ai spectacolului de la Teatrul Mic. Și este meritoriu că tocmai direcțiile de forță, ca și nuanțele cele mai substanțiale ale dezbaterii etice sînt sesizate și puse în valoare cu pregnanță de regia spectacolului (Cătălina Buzoianu).Miza cea mai importantă a dezbaterii dramatice în discuție fiind aceea de a atinge un plan al referințelor existențiale, meritul ei, admirabil dezvoltat prin jocul interpreților. esta acela de a stîrni un asemenea neliniștit ecou meditativ în spectator. Se a- daugă, astfel, încă o scriere la seria, nu prea întinsă, dar importantă, a lucrărilor dramatice și realizărilor scenice actuale, cu o generoasă deschidere către dezbaterea de idei menită să reliefeze etica muncii, a iubirii, a vieții în general.Considerăm că prin atari confruntări arta noastră se Înscrie nu numai în preocuparea definirii personalității, dimensiunilor morale ale omului in socialism, ci participă la ridicarea gradului de luciditate al omului contemporan, la îmbogățirea vieții sufletești, la modelarea unei conștiințe înaintate.
Natalia STANCU*

Calitatea-cuvînt de ordine 
în învățămîntul superiorIn abatajele minei Săsar, unde filoanele metalifere strecurate prin pereții de granit inchipuie îndepărtate alcătuiri galactice, însoțeam la practică studenți’ai grupei 221, specialitatea electrotehnică minieră de la Institutul de subingineri din Baia Mare. Și cum studenții lucrau cot la cot cu minerii, iar planul de producție pe săptămâna în curs își anunța încă de pe acum împlinirea, șeful de sector, inginerul Iuliu Chiorean, ne-a mărturisit de îndată un gînd nutrit parcă de cînd lumea : „De aceea-i și apreciem noi pe studenți : cu ei mergi întotdeauna la sigur 1 Cunoașterea tehnologiei moderne, ordinea și disciplina exemplare — nu tu absențe, nu tu invoiri 1 — ca și aplecarea de a învăța inclusiv din greutăți și de a face azi mai mult decît ieri îi împrumută muncii un ritm firesc, siguranță și eficiență".O precizare meritată. Mergînd In uzine, în fabrici, pe șantiere, în laboratoare sau in mine, lucrînd în echipe mixte împreună cu muncitorii, cu specialiștii, studenții cunosc problemele de bază ale producției, participă nemijlocit la soluționarea lor, elaborează și aplică măsuri de organizare superioară a muncii, inovează metode și tehnologii intr-un continuu efort de creație. Se poate afirma deci că, prin întreaga lor activitate practică, studenții își însușesc nu numai rigorile muncii de calitate, ci și calitatea unei vieți de o exemplară forță înnoitoare. De unde și imperativul ca fiece apreciere pozitivă la adresa lor să fie înțeleasă mai ales ca o nouă exigență. Ca un palmares care obligă.Această concepție superioară, concepția autodepășirii, poate fi exemplificată astăzi în cuprinsul multor unități de învățămînt superior, și nu numai cu profil politehnic. Facultatea de farmacie din Iași, bunăoară, a creat un model eficient de practică pornind tocmai de la un asemenea imperativ. Se cunosc discuțiile, purtate într-un plan mai larg, pentru utilizarea in fabricarea medicamentelor a extractelor din plante, a căror valoare terapeutică e mult mai mare. Argumentația a cîștigat mult în consistență datorită și cercetărilor efectuate de cadre didactice și stu- denți ai Facultății ieșene de farmacie. Dar din străduința pentru valorificarea superioară a florei medicale locale au luat naștere nu numai noi principii științifice ; cum și universitarii agronomi 'din Iași au preocupări apropiate, pe această bază s-a statornicit o amplă colaborare interdisciplinară, de pe urma căreia culturile de cătină albă, rostopască, păducel, cimbru, mentă se anunță ca nesecate teme de cercetare și, implicit, ca izvoare de venituri pentru unitățile de învățămînt. „Agro

nomii universitari ieșeni au reușit, prin practica studenților, să introducă în cultura mare, în condițiile pedoclimatice ale Moldovei, a- proape 300 de specii, ale căror produse altădată se importau in bună parte. Acestor specii le asigurăm, împreună, desigur, tot cu studenții, calitatea, principiile active, așa cum se cere în industria medicamentelor" — ne-a declarat prof. univ. dr. Emanoil Grigorescu de la Facultatea de farmacie.Ceea ce generează, firesc, noi exigențe și autoexigențe. Drept pentru care universitarii farmaciști din Iași și-au propus un obiectiv superior : sintetizarea, cu forțe proprii, a unor produse farmaceutice larg utilizate în practica medicală. Rezultatele au
Rezultate remarcabile 

în practica studenților
fost pe măsura eforturilor : s-au definitivat o seamă de patente care acum se aplică nemijlocit în fabricile de medicamente. Dar pînă la acest punct, facultatea a trebuit să aducă ea însăși dovezi practice în acest sens. Așa a luat naștere laboratorul farmaceutic de analize, -servicii și microproducție, organizat cu mai multe secții complementare, ca o microuzină și care înscrie la activul său realizări remarcabile. Aici își au originea produsele cunoscute sub numele Negasolon (8 000 de flacoane pe an), Rutin S (200 000 comprimate pe an, înlocuind importuri costisitoare), Trimag, Cicatrol ș.a.m.d. Dar, neîndoielnic, prima mare realizare este însuși modul de apariție a acestui original laborator de practică studențească : întreaga sa dotare științifică și tehnică este rezultatul recondiționării unor piese și utilaje vechi, care în alte întreprinderi erau date la casare. Studenții și personalul atelierului mecanic al Institutului ieșean de medicină și farmacie s-au întrecut pe ei înșiși, făcînd ca funcționarea lui să fie ireproșabilă. Pe anul 1984, laboratorul a încheiat 12 contracte în valoare totală de aproape 3 milioane Iei. Din această sumă, mai mult de jumătate este valoarea microproducției realizate în timpul practicii de cei circa 200 de studenți, sprijiniți de 41 cadre .didactice. „Laboratorul nostru nu numai că se autofinanțează, dar produce și un important beneficiu — ne-a spus conf. dr. Vie-*  tor Năstasâ, de la Facultatea de farmacie. Și acestea in condițiile cînd practica studenților este astfel desfășurată încât să răspundă impe

rativelor actuale, cît și celor de perspectivă ale pregătirii viitorilor specialiști. Ne propunem, bunăoară, nu numai îmbogățirea florei locale medicinale, ci și conservarea ei fi- zico-chimică, prin depistarea și neutralizarea eventualilor poluanți*  ai mediului ambiant, ca și folosirea ei pe scară largă în industrie, ceea ce presupune lărgirea orizontului de cunoaștere și de acțiune al studenților".Neîndoielnic, nu pretutindeni studenții și cadrele didactice au nevoie să-și autoutileze locurile de practică. Viitorii politehnicieni, constructori, agronomi ș.a. beneficiază de u- nități economice model, de pe urma cărora programul lor de practică iese mult îmbogățit. Cu condiția, modestă, dar adeseori hotărâtoare, să-și impună o disciplină riguroasă, sistematică, pe măsura fluxului tehnologic statornicit aici, să valorifice la maximum posibilitățile de perfecționare a pregătirii pe care le oferă din plin dotarea științifico-tehnică din asemenea unități. Ne-a întărit, o dată mai mult, această concluzie vizita efectuată, în cursul anchetei de față, la Fabrica de elemente pentru automatizare, de pe platforma Pipera. Aici sînt repartizați la practică studenți din 4 grupe, anul III A, de la Facultatea bucureșteană de electronică și telecomunicații. Și specialiștii producției, și cadrele didactice, și studenții se regăsesc în concluzia că numai cu greu ar putea fi conceput un viitor specialist în electronică și telecomunicații care să nu cunoască pe viu, temeinic, procesul de producție, inclusiv al acestei unități reprezentative, organizarea și perspectivei^ ei de dezvoltare. „De aceea și facem eforturi pentru ca studenții să poată veni la noi să-și perfecționeze pregătirea practică — ne-a spus economistul Cristian Chiri ță. Nu e simplu. In ultimele trei luni din anul trecut au venit aici peste o mie de tineri practicanți ; adăugați și elevii din clasele superioare ale unor licee. Dar cind organizarea e perfectă, și treaba merge bine".De altfel, palmaresul Facultății de electronică și telecomunicații este elocvent și din acest punct de vedere. Cu cele 17,5 milioane lei obținuți din cercetarea științifică pe anul 1984, cu numeroase contracte care se aplică nemijlocit în producție, cu absolvenți care culeg de pretutindeni aprecieri elogioase este firesc, este necesar ca nici o componentă a programului de învățămînt să nu ră- mînă insuficient folosită. Bogatul palmares al practicii din semestrele precedente obligă și aici la succese tot mai mari.
Mlhal IORDANESCU
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Excelenței Sale
Domnului dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele Federal al Republicii AustriaCu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, am plăcerea să vă transmit cele mai sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și de prosperitate pentru poporul austriac prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Marți, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a primit pe Edgardo Dumas Rodriguez, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Honduras în Republica Socjalistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.

i OAMENII MUNCII - CONSTRUCTORI | 

j Șl CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ ; 
| SCRISORI DE LA CITITORII „SCÎNTEH“\

Imaginea contemporana a unei 
străvechi vetre folcloriceOdinioară satul Negrești, din Țara Oașului, era renumit doar prin costumele, jocurile și cîntecele populare, de o neasemuită frumusețe și originalitate ; astăzi, el este și un centru industrial, un oraș înfloritor.Cu prilejul recentelor alegeri de deputați pentru Marea Adunare Națională și pentru organele locale ale puterii de stat a fost prezentată pe larg dezvoltarea remarcabilă, în anii socialismului, a diferitelor zone și localități ale tării, inclusiv a celor rămase altădată in urmă. Printre acestea se număra și Țara Oașului, care era total lipsită de orice industrie.Sînt și eu o fiică a acestor plaiuri și pot mărturisi cu mîndrie că am fost părtașă, și șînt în continuare, la multe din împlinirile socialiste ale Negreștiului. în anul 1964 avea o populație de 7 800 locuitori și realiza o producție de 17 milioane lei. Astăzi populația lui aproape că s-a dublat, ajungînd la circa 15 000 locuitori, iar producția industrială pe care o realizează însumează anual o valoare de 1,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 8,5 la sută din producția industrială a județului Satu-Mare.Primul obiectiv important, înscris pe harta economică a orașului Negrești-Oaș în anul 1969, a fost întreprinderea de in și cînepă unde lucrez și eu ca țesătoare din anul 1971. S-au înălțat apoi, rînd pe rînd, alte unități, cum sînt Fabrica de utilaj minier și tehnologic și întreprinderea de tricotaje, în cadrul întreprinderii noastre a fost pusă în funcțiune o modernă secție de țesături din polipropilenă. în prezent, orașul nostru se situează pe primele locuri din tară la volumul de țesături din polipropilenă și țesături groase.Noi, oșenii, știm foarte bine — și o spunem cu recunoștință — că toate obiectivele economice și sociale apărute aici In ultimii 20 de ani sînt rodul grijii neprecupețite a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care ne-a vizitat și a stat de vorbă cu noi gospodărește, ne-a dat indicații de mare însemnătate pentru Înflorirea acestor meleaguri.Puternica dezvoltare economică a Negreștiului a dus la crearea a aproape 7 000 de locuri de muncă, din care peste 4 000 în industrie. Ca urmare, bărbații din numeroa

înnoirile comunei — rodul străduințelor locuitorilor săiLa 17 martie ne-am ales reprezentanții în organul suprem al puterii de stat și în consiliile populare. în întîlnirile pe care le-am avut înainte de alegeri cu candidați! s-au conturat o serie de obiective pe care să le înfăptuim. Împreună cu deputății, pe parcursul actualei legislaturi. Ele vor fi o continuare firească a ceea ce am reușit să facem pînă acum.Ca și celelalte localități ale patriei, comuna noastră. Bivolari, din județul Iași, se află într-o continuă înnoire și dezvoltare. Prin munca lor, oamenii locului au reușit să-i confere o frumusețe aparte. Dar nu se poate vorbi despre prefacerile petrecute în viața comunei cu sprijinul permanent al cetățenilor, mobilizați de deputății consiliului popular, fără a aminti de cooperativa agricolă de producție — unitate economică puternică, cu un rol de primă importanță in înflorirea localității noastre. în anii din urmă, dar mai ales după ce comuna a fost vizitată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca urmare a traducerii in viață a indicațiilor prețioase pe care nl Ie-a dat, cooperativa și-a extins, de pildă, iri

se familii de oșeni. Intre care se numără și cea a părinților mei, nu mai sînt nevoiți să plece să lucreze ca tăietori de pădure departe de locul lor natal, așa cum se in- tîmpla altădată.în ultimele două decenii s-au ridicat în Negrești-Oaș blocuri cu peste 1 200 de apartamente, la care se adaugă alte aproape 900 de locuințe realizate din fondurile populației și cu sprijin din partea statului. Tot în această perioadă au fost investite peste 4 milioane de Iei în lucrări de dezvoltare a rețelei comerciale, a prestărilor de servicii, a alimentării cu apă și ca-
DestineAlături de colectivele tuturor întreprinderilor din întreaga tară, și oamenii muncii de la întreprinderea de confecții metalice Bocșa și-au îndeplinit cu succes sarcinile de producție ce le-au revenit, precum și angajamentele ce și le-au asumat în cinstșa alegerilor de deputați de la 17 martie, prezen- tîndu-se la vot cu fruntea sus. în prezent ei muncesc cu spor pentru realizarea prevederilor planului pe acest an, ultimul din actualul cincinal.Deși am ieșit de curînd la pensie, cunosc foarte bine această întreprindere pentru că este fostul meu loc de muncă, unde continui să mă duc în mod frecvent și unde mă simt ca acasă. Colectivul de aici îmi este cu adevărat o a doua familie. De fapt, destinul meu s-a împletit strîns cu al întreprinderii. Despre principalele prefaceri intervenite aici în perioada de după anul 1965, căreia îi spunem cu respect „Epoca Ceaușescu", vreau să relatez aici pe scurt.îmi aduc foarte bine aminte de anii cînd fabricam mașini agricole cu tracțiune animală. Ce departe par acum acei ani ! Suprafața de producție a întreprinderii a crescut mereu. Și-au mărit capacitatea de lucru secțiile de prelucrare, turnătoria de fontă, au fost construite o centrală termică, o hală pentru prelucrări mecanice atelier de sculărie, laboratorul Roentgen. Multe din aceste dezvoltări aparțin perioadei ultimei legisla- 

gațiile prin conducte îngropate și prin cădere naturală pe întreaga suprafață arabilă, și-a dezvoltat zootehnia, pomicultura, viticultura și legumicultura, și-a creat un sector de mică industrie cu activități permanente pe tot parcursul anului. Toate acestea o situează în prezent printre unitățile 'fruntașa din județ.Dezvoltîndu-se intens din punct de vedere economic, localitatea noastră și-a schimbat înfățișarea și din punct de vedere edilitar-gospo- dăresc. S-au construit școli noi în toate satele ce-i aparțin, grădiniță de copii la care cooperativa agricolă asigură preșcolarilor cîte o masă pe zi, s-a înființat o brutărie, funcționează diverse ateliere și unități prestatoare de servicii. Aproape toți locuitorii comunei și-au ridicat case noi sau le-au modernizat pe cele vechi. Prin darea în folosință, în cehtrul civic, a celui de-al patrulea bloc cu 16 apartamente a fost rezolvată, practic, problema locuințelor pentru toți specialiștii din comuna noastră. La parterul acestui bloc au fost amenajate-noi spații pentru prestări de servicii, pentru oficiul poștal și pentru centrala telefonică.

nalizării. Țin să amintesc aici și faptul că în prezent revine cîte un medic Ia 350 de locuitori, în timp ce odinioară aici exista un singur medic. Avem un spital modern, policlinică, dispensare medicale de întreprindere, cămine și creșeunde „coconii", cum le zicem noi copiilor noștri, au asigurate toate condițiile necesare pentru a crește sănătoși și voinici.„Capitala Țării Oașului" iși păstrează, desigur, neatinse toate vechile comori de artă populară, dar ea este astăzi și o expresie cît se poate de convingătoare a prefacerilor profunde pe care le aduce socialismul în toate colturile patriei.
Maria LIȘCĂ
muncitoare la întreprinderea 
de in și cînepă, din Negrești- 
Oaș, județul Satu-Mare

împletiteturi, determinlnd o accelerată modernizare, un adevărat salt calitativ al producției. în prezent, întreprinderea beneficiază de dotări cu utilaje de mare complexitate, cu comandă numerică, realizînd produse de un înalt grad de tehnicitate, cum sînt excavatoarele cu cupe rotative, de mare capacitate, sau mașinile de haldat pentru exploatarea cărbunelui la suprafață. Produse ale întreprinderii în care am muncit o viată întreagă intră în 'componența viaductelor de cale ferată cu linie dublă dintre Cernavodă și Borcea ori a podului de șosea peste brațul Borcea, la Bocșa realizîndu-se echipamente pentru hidrocentralele Porțile de Fier II sau de pe Olt.îmi este deosebit de plăcut să știu că în prezent I.C.M. Bocșa este cunoscută nu numai în România, ci și peste hotare, de pildă, prin construcțiile metalice de la Fabrica de ciment din Egipt, ori a stației de paletizare din India, prin camerele spirale metalice pentru turbine hidraulice din Turcia etc.Planul pe anul In curs prevede o creștere a producției de 12 la sută față de anul trecut. Ca să fiu sincer, îmi pare rău că nu voi mai participa direct la realizarea acestei sarcini, dar, cunoscînd bine colectivul, sînt absolut convins că aceasta va fi tradusă în realitate, tn viață cu deplin succes.
Ioan ROTARESCU
corespondent voluntar

Merită evidențiat faptul că la acțiunile de înfrumusețare și bună gospodărire, care se desfășoară pe baza unui program alcătuit de consiliul popular comunal, participă sistematic toți locuitorii comunei, aportul lor concretizindu-se, numai în cursul anului trecut, în lucrări a căror valoare se ridică la aproape 5 milioane lei. Cu sprijinul sătenilor a fost amenajată, de pildă, o pepinieră pentru puieți de pomi, arbori și arbuști ornamentali, trandafiri, răsaduri de flori care ne asigură în fiecare an materialul să- ditor necesar înfrumusețării comunei, dezvoltării parcului. în satul Bivolari am plantat salcîmi ornamentali și rășinoase; drumul spre satul Tabăra este străjuit, pe ambele părți, de nuci; pomi fructiferi se aliniază și pe marginile drumului ce duce spre satul Traian.Desigur, toate aceste realizări gospodărești, aspectul modern pe care l-a căpătat comuna noastră sînt rodul hărniciei locuitorilor săi, care înțeleg că tot ce se înfăptuiește astăzi este spre binele lor, spre folosul întregii obști.
Gheorqhe BADARĂU 
învățător, comuna Bivolari, 
județul lași

Închiderea , anului de învățămînt 
în universitățile 

cullural-științiîice săteștiSfîrșitul acestei luni marchează Închiderea anului de învățămînt 1984— 1985 pentru universitățile cultural- științifice de la sate, instituții ce desfășoară o intensă activitate politică, de pregătire profesională și educare patriotică, multilaterală, a oamenilor muncii. Adevărate forumuri ale educației permanente, cele peste 2 700 de universități sătești au oferit locuitorilor din mediul rural un mare număr de cursuri de actualitate politică internă și Internațională, de istorie, cultură și artă, de perfecționare profesională, de știință și tehnică contemporană. în anul de învățămînt ce se va încheia în curînd au fost programate cursuri cu tematică desprinsă din orientările de excepțională însemnătate ce se regăsesc in documentele Congresului al XlII-lea al partidului, vi- zînd dezvoltarea plenară a tării, aspecte definitorii ale noii revoluții agrare.Un mare număr de expuneri și dezbateri înscrise în programa anului de învățămînt popular au privit îmbunătățirea calității muncii celor de la sate, sporirea productivității, economisirea materiilor prime, materialelor și energiei. Tematica unor cursuri și cercuri tehnico-aplicative a fost astfel întocmită Incit să realizeze o îmbinare armonioasă a cunoștințelor teoretice cu activitățile practice, să stimuleze creația științifică și tehnică de masă în climatul profund stimulativ creat de Festivalul național „Cîntarea României". Un loc distinct In cadrul cursurilor universităților cultural-științifice sătești l-au ocupat cele privind tinăra generație ca factor activ de progres social, inițiativele românești legate de „Anul Internațional al Tineretului". De o largă audiență s-au bucurat cursurile de cultură generală, de interpretare materialist-dialectică și istorică a dezvoltării sociale, de cunoaștere a marilor probleme ale lumii contemporane. (Agerpres)
Poporul a votat 

pentru prezentul socialist, 
pentru viitorul comunist al patriei

I
(Urmare din pag. I) acționa cu bune rezultate pentru slujirea intereselor obștești....Zi memorabilă — pentru noi toți : 17 martie 1985. Votul unanim pe care cetățenii din circumscripția electorală nr. 1 „23 August", din Capitală, l-au acordat tovarășului Nicolae Ceaușescu a dat o înflăcărată expresie voinței Întregii noastre națiuni socialiste, acordului deplin al tuturor conștiințelor tării, prin alegerea secretarului general al partidului ca deputat în Marea Adunare Națională. Această înaltă reinvestire s-a înscris în memoria timpului ca o nouă și elocventă dovadă a alesei prețuiri, a deosebitei stime manifestate de întregul nostru popor față de fiul său cel mai iubit.Alegerea tovarășului Nicolas Ceaușescu, într-o însufletitoara unanimitate, ca deputat în forul suprem al puterii de stat exprimă un fierbinte omagiu adus strălucitei activități revoluționare pe care o desfășoară tn fruntea partidului și statului. Acest vot exprimă, totodată, suprema garanție că obiectivele platformei electorale a Frontului Democrației și Unității Socialiste întemeiate pe istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, pe Programul dezvoltării economico-sociale a patriei pînă la orizontul anului 2000 vor fi exemplar îndeplinite.Desigur, exprimarea votului s-a Înscris ca un moment important, ca un moment fundamental al exercitării drepturilor electorale de către cetățenii patriei. Dar dialogul dintre alegători și candidați, dintre alegători și aleși se extinde dincolo de cabina de votare. în viata de toate zilele. Si este cert că ideile, inițiativele, acțiunile depu- taților vor deveni fapte numai prin- tr-o amplă participare cetățenească la aplicarea lor in viată. Participare ce presupune, tn aceeași mă

Concurs profesionalA început ediția 1985 a concursului profesional cu tema „Totul pentru viață", organizat de Ministerul Sănătății și comitetul Uniunii sindicatelor din unitățile sanitare, in vederea perfecționării pregătirii cadrelor medii sanitare. Participanții vor susține probe practice și teste scrise privind însușirea tehnicilor ’de acordare a primului ajutor și interven

Cu prilejul vizitei de lucru în U.R.S.S. a delegației 
române conduse de primul ministru al guvernuluiDupă cum s-a mal anuntat, cu prilejul întîlnirii de lucru dintre tovarășul Constantin Dăscălescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru ăl guvernului, și tovarășul N. A. Tihonov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., guvernul sovietic a oferit un dejun.în cadrul dejunului, tovarășii N. Tihonov și C. Dăscălescu au rostit toasturi.în toastul său. tovarășul Nikolai Tihonov, subliniind că relațiile dintre Uniunea Sovietică și România se dezvoltă dinamic, în spiritul înțelegerilor la care s-a ajuns în cadrul convorbirilor la nivel înalt ce au avut loc la Moscova, a arătat : în timpul schimbului de păreri, am constatat că și convorbirile de astăzi slujesc, de asemenea, la întărirea colaborării multilaterale dintre țările noastre, la extinderea conlucrării în domeniile politic, economic și în alte domenii.întrunirea noastră se desfășoară in ajunul celei de-a 40-a aniversări a marii victorii asupra fascismului. Experiența istoriei ne învață că pentru a apăra pacea sînt necesare acțiuni unite, convenite și active ale tuturor forțelor iubitoare de pace. Acest lucru este deosebit de actual și în situația internațională de astăzi, care este complicată și încordată.în continuare, N. Tihonov a arătat că țările socialiste aduc o contribuție hotărîtoare la cauza menținerii păcii și, în acest context, a subliniat că un rol deosebit îl joacă Tratatul de la Varșovia, a cărui a 30-a aniversare va fi marcată în curînd. Erie firesc — a spus N. Tihonov — că toți participanta la tratat își exprimă dorința de a prelungi valabilitatea acestui document istoric.P.C.U.S. și Statul sovietic vor promova și în continuare in mod con

sură, spirit de inițiativă. înaltă responsabilitate, o atitudine cetățenească înaintată a tuturor oamenilor muncii.Fără îndoială că mari răspunderi revin noilor deputgți, care, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „vor avea — în următorii cinci ani — înalta misiune de a asigura înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XIII- lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism". Pentru cei ce au fost învestiți cu încrederea alegătorilor nu există, așa cum se preciza in Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste, îndatorire mai înaltă, onoare, mai mare decît slujirea patriei, apărarea si dezvoltarea cuceririlor revoluționare ale poporului, asigurarea progresului și bunăstării generale a întregii națiuni.Cu toții însă, alegători si aleși, au mari răspunderi în viitor, iar conlucrarea lor activă trebuie să se întemeieze pe convingerea că de sporirea rodniciei muncii sînt răspunzători absolut toți cetățenii Republicii Socialiste România, cărora le revine marea îndatorire de a asigura înaintarea fermă a patriei spre viitorul trasat de cel de-al XIII-lea Congres al partidului.Intrăm într-o nouă legislatură — de fapt într-o nouă etapă de muncă, de rodnice înfăptuiri. Votul pe care țara l-a dat candidatilor Frontului Democrației și Unității Socialiste se întemeiază pe împlinirile de azi ale României socialiste, pe încrederea într-un viitor luminos, viitorul comunist, pe voința întregului nostru popor de a înfăptui neabătut politica partidului, pe convingera că munca tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, constituie cea mai de preț avuție națională, baza tuturor prefacerilor revoluționare din societatea noastră.
țiile rapide, de urgență tn domeniile pediatriei, oftalmologiei, obstetricii, traumatologiei, otorinolaringologiei.Cîștigătorilor fazei republicane, care va avea loc în prima decadă a lunii decembrie, li se vor conferi premii și mențiuni din partea forurilor organizatoare. De asemenea, el vor avea prioritate în obținerea gradațiilor de retribuire. (Agerpres) 

secvent orientarea spre întărirea prin toate mijloacele a prieteniei frățești cu aliații și tovarășii lor apropiați — țările socialiste. Acest lucru a fost din nou confirmat de Mihail Gorba- ciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., la plenara C.C. al P.C.U.S. din 11 martie. Rezultatele convorbirilor desfășurate astăzi se orientează, de asemenea, în această direcție.în încheiere, N. Tihonov a toastat în sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pentru consolidarea în continuare a prieteniei dintre cele două partide, țări și popoare, pentru colaborarea strînsă sovieto-română, în- sănătatea primului ministru al guvernului român, a celorlalți membri ai delegației.In toastul său, tovarășul Constantin Dăscălescu a spus :Convorbirile la nivel înalt din iunie 1984 și recenta întîlnire a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu tovarășul Mihail Sergheevici Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniurîii Sovietice, au constituit momente deosebit de importante în evoluția relațiilor noastre bilaterale.Doresc să subliniez și cu acest prilej preocuparea permanentă a conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea continuă a colaborării cu Uniunea Sovietică, pentru întărirea prieteniei și solidarității dintre partidele și popoarele țărilor noastre.Relevînd caracterul fructuos al convorbirilor avute, vorbitorul și-a exprimat convingerea că raporturile de colaborare româno-sovietice vor continua să se amplifice în toate domeniile, că acestea vor cunoaște. in cincinalul viitor și in per
tv

20,00 Telejurnal
20,15 Timp al marilor Împliniri : Epoca 

Nicolae Ceaușescu. Contribuție 
strălucită la îmbogățirea tezauru
lui gîndirll și practicii revoluțio
nare

20.35 E însăși existența României ! 
Emisiune de versuri șl cînteca 
patriotice și revoluționare

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 20 martie ora 
20 pînă la 23 martie, ora 20. In țară : 
Vreme tn general umedă în cea mal 
mare parte a țării, cu cerul mai mult 
acoperit. Vor cădea ploi locale care 
vor avea și caracter de aversă mal 
frecvente în jumătatea de sud a țării.’ 
Izolat cantitățile de apă vor depăși 15 
litri pe metru pătrat in 24 de ore. tn

INFORMAȚIIHANDBAL. în ultima zl a turneului internațional de handbal pentru junioare de la Budapesta, selecționata orașului București a în? trecut cu 22—-11 (11—4) echipa orașului Sofia. Alte rezultate : Budapesta — Praga 24—17 ; Varșovia — Budapesta B 20—18. • în sala sporturilor „Olimpia" din Timișoara s-a disputat marți derbiul etapei a 18-a a campionatului republican masculin de handbal, dintre formațiile Politehnica din localitate și Steaua București. Handbaliștii bucureșteni au obținut victoria la limită, cu scorul de 25—24 (13—12).BOX. La Veneția s-a desfășurat un turneu internațional de box. la care au participat pugiliști din Bulgaria, Cuba, R.F. Germania, Franța, România, Suedia. Turcia, Ungaria. Italia și alte țări. Dintre sportivii români s-a remarcat Nicolae Talpoș, învingător la categoria pană. în finală. Nicolae Talpoș l-a întrecut la puncte pe Karatop (Turcia). Relu Niștor s-a clasat pe locul doi la categoria cocoș, iar Constantin Țițoiu (muscă) și Leon- tin Sandu (semimijlocie) au ocupat locul trei la categoriile respective.HOCHEI. în ziua a patra a campionatelor mondiale de hochei pe gheață (grupa C), competiție ce se desfășoară în Franța, s-au înregistrat următoarele rezultate : România — R.P.D. Coreeană 18—5 (3—1, 7—1, 8—3) ; R.P. Chineză — Danemarca 6—1 (3—1. 1—0, 2—0) ; Franța — Iugoslavia 2—1 (1—0. 1—1, 

spectivă. noi dimensiuni, consolidin- au-se tot mai puternic baza materială a relațiilor prietenești dintre țările yȘÎ popoarele noastre, ceea ce reprezintă o contribuție de seamă la cauza păcii și colaborării internaționale, la creșterea prestigiului socialismului în lume.După ce a arătat că România acționează cu toată hotărîrea pentru extinderea continuă a relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare cu țările socialiste, punînd pe primul plan aprofundarea raporturilor cu țările vecine, tovarășul Constantin Dăscălescu a spus : Dezvoltăm colaborarea în cadrul C.A.E.R. în scopul traducerii în viață a înțelegerilor convenite în cadrul Consfătuirii economice la nivel înalt. Ne pronunțăm pentru întărirea colaborării în cadrul Tratatului de la Varșovia, în lupta pentru pace, dezarmare, securitate și destindere în Europa și în lume.Așa cum tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat și In telegrama adresată tovarășului M. Gorbaciov, partidul și statul nostru doresc să intensifice conlucrarea cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice șl Uniuhea Republicilor Sovietice Socialiste în lupta pentru evitarea unei catastrofe nucleare, pentru încetarea cursei înarmărilor, și in primul rînd a celei nucleare, pentru încetarea producției și amplasării de noi arme nucleare în Europa șl în întreaga lume, pentru întărirea colaborării și securității internaționale, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și socialismului.Tovarășul Constantin Dăscălescu a toastat în sănătatea tovarășului Mihail Sergheevici Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre partidele, țările și popoarele noastre, în sănătatea primului ministru sovietic, a celorlalți membri ai delegației.
20,45 Scena șl ecranul. In lumina mă

rețelor comandamente ale Con
gresului al XIII-lea al P.C.R. Tea
trul românesc — o tribună de 
educație și cultură

21.00 Film serial. „Tineri In luptă" Pre
mieră pe țară. (Coproducție In
ternațională). tn rolurile princi
pale : Rick Ely, Lou Gosset, Alex 
Hentelhoff, Hilarie Thompson. Re
gla : Arthur Nadei. (Episodul 8)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

zonele deluroase șl de munte la În
ceputul intervalului precipitațiile vor 
fl șl sub formă de lapovlță șl ninsoa
re. Vlntul va sufla moderat cu Inten
sificări tn zonele montane, unde va 
spulbera zăpada. Temperatura aerului 
va marca o ușoară scădere. Minimele 
vor fl cuprinse între minus 7 și plus 
3 grade, iar maximele între zero șl 
10 grade, local mai ridicate. Dimineața 
și seara se va produce ceață. In Bucu
rești : Vremea va fl tn general umedă 
cu cer mal mult noros. Temporar va 
ploua, vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între minus 2 
șl plus 2 grade, Iar maximele între 4 șl 
1 grade. Ceață slabă.

SPORTIVE0—0) ; Bulgaria — Spania 9—3 (3—1, 3—2, 3—0). în clasament conduce e- chipa Franței (7 puncte), urmată de formațiile României. Iugoslaviei (cu cîte 6 puncte). R.P. Chineze (5 puncte). Bulgariei. Danemarcei (cu cîte 4 puncte). R.P.D. Coreene si Spaniei (zero puncte).
★La Sapporo (Japonia), în cadrul campionatului mondial de hochei pe gheață pentru juniori (grupa B), e- chipa României a învins cu scorul de 5—3 (0—3, 2—0. 3—0) formația Japoniei, iar selecționata Elveției a întrecut cu 5—4 (1—2. 3—2. 1—0) reprezentativa Olandei.ȘAH. Turneul internațional de sah de la Călimănești a continuat cu runda a opta, în care Tlschbierek (R.D. Germană) a cîștigat la Indjicl (Iugoslavia), Ortega (Cuba) la Urzică, Mărășescu a pierdut la Lukacs (Ungaria). Lau (R.F. Germania) l-a învins pe Ionescu, iar partidele Foișor—Hazai (Ungaria) și Joița—Oltean s-au terminat remiză. în clasament conduce Raj Tlschbierek (R.D. Germană), cu 6 puncte, urmat de Ralf Lau (R.F, Germania) — 5,5 puncte, Dorel Oltean — 5 puncte. Constantin Ionescu și Paul Joița — cu cîte 4,5 puncte.SCHI. Desfășurată tn cadrul „Cupei mondiale" la schi, proba feminină de slalom uriaș de la Waterville Valley (S.U.A.) a fost cîștigată de Vreni Schneider (Elveția) — 2’08”ll/ ■* * 100, urmată de Diane Roffe (S.U.A.) — 2’08”31/100 și Traudl Haecher (R. F. Germania) — 2’08”66/100.

• Rideți ca-n Viată: UNION (13 49 04) 
— 9; 11* 13* 15* 17* 19.
• Fapt ’ divers : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19.
• Rămășagul: FLOREASCA (33 29 71)

(Urmare din pag. I)prafața comercială, în cronică insuficientă, a ajuns să satisfacă în întregime, iar noul centru civic, aflat în stadiul finisărilor, pare a se contura ca o realizare de reală excepție. Sigur, mai sînt destule de făcut. Și vor mai fi — viața merge înainte. Și se vor face — ieșenii țin la orașul lor. Cert este că, acum, marele municipiu de pe măruntul Bahlui este altul — fără a abdica de la prerogativele cîștigate prin veac. Renumita cetate a culturii a avut curajul să-și asume și un destin industrial, privit de unii, la începuturi (cum atestă presa ieșeană a deceniului 5) ca un fel de atentat la dimensiunea culturală tradițională a urbei. Trecut In rîndul așezărilor lipsite de

orice perspectivă („lașul este un oraș care a fost și atît" — scria marele geograf I. Simionescu), mereu în pericol să-și acorde (de nevoie) doar statutul de oraș muzeu, municipiul
țllor tnvățămîntului universitar și pre-universitar. Pornind de la două întreprinderi cu oarecare pondere („Nicolina" și „Țesătura"), lașul și-a făurit 40 de uzine și fabrici noi. in-

vor lucra aici peste 20 000 de muncitori, ingineri și tehnicieni. Prin acest combinat, lașul se vg înscrie, ca să spun așa, pe orbita dezvoltării patriei noastre ca un puternic centru me-
lași — oraș al dezvoltării dinamice, armonioase

moldovean oferă încă o lecție : aceea a triumfului simbiozei industrie-cuîtură, cu efecte profund benefice pentru ambele părți. în ultimii ani, cercetarea științifică, orientată mai decis cu fața către necesitățile producției, a rezolvat o sumedenie de probleme ivite în întreprinderi. Care, Ia rîndul lor, au oferit noi locuri de muncă (încă 76 000 în două decenii) absolven-

tre care se Impune combinatul de utilaj greu, creație a ultimului cincinal, despre rolul și locul căruia în economia județului, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, spunea, la inaugurarea lucrărilor de construcție : „Numai acest combinat va da o producție egală cu întreaga producție industrială a județului din 1970, iar in final.

talurgic șl de construcții de mașini grele".Orașul cu 27 000 de stu- denți și 73 000 de elevi, cu 154 unități școlare, între care 20 de facultăți, deține un loc de frunte în structura învățămîntului românesc. Instituțiile de artă obțin cu regularitate titlul de laureat pe țară la Festivalul național „Cîntarea României", iar Teatrul Național, aflat in cea de-a

145-a stagiune, a înființat un teatru nou (cu statut de secție) la Suceava. Să mai reținem că, din 1981 și pînă astăzi, cele 10 muzee ieșene au primit peste 2 500 000 de vizitatori, că Editura „Junimea" a trimis în librării sute de titluri din toate domeniile, că revistele ieșene s-au răspîndit pretutindeni într-un tiraj total de 2 480 000 exemplare...îmi place să trăiesc șl să muncesc la Iași. E un oraș plin de farmec. Un oraș frumos. Un oraș serios, condus de edili pricepuți. Un oraș exemplar pentru ceea ce a însemnat și înseamnă politica partidului de dezvoltare echilibrată a tuturor zonelor țării. Un oraș care, cu toate schimbările structurale ce i-au modificat și împlinit destinul, a rămas ce-a fost : romantic.

ROMĂNIA-FILM prezintă: COSESC PĂSĂRILE CĂLĂTOARE"

producție a Casei de filme, 
unu

Scenariul : Fănuș Neagu. Deco
rurile : Mircea Ribinschi. Costume
le : Ileana Mirea. Muzica : Temis- 
tocle Popa. Montajul : Elena Pașca.> 
Sunetul : Daniel Russu. Imaginea : 
Aurel Kostrakiewicz. Un film de : 
Geo Saizescu. Cu : Emil Hossu, 
Rodica Mureșan, Tora Vasilescu, 
Octavian Cotescu, Ștefan Mihăiles- 
cu-Brăila, Sebastian Papaiani, lean 
Constantin, Geo Saizescu, Dumitru 
Rucăreanu, Cornel Gârbea, Vali 
Voiculescu-Pepino, Rodica Popescu- 
Bitănescu. Film realizat in studiou
rile Centrului de producție cinema
tografică „București".

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : O scrisoare pierdută — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
vioară Cristina Anghelescu — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Nunta 
lui Figaro — 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zelle Nitouche — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) :

Nelnsemnațll — 18; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Gustul parvenirii 
— 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18.
• Teatrul Foarte Mio (14 09 05) : 
Atenție, se filmează 1 — 10.
• Teatrul de comedie (18 64 60) s 
Pachetul cu acțiuni — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 Si 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 17,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sini 
al dv. — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 28 55) : 

Nota zero la purtare — I; Trei gră
sani — 15.
• Circul București (10 41 95): Vede
tele Circului din Varșovia — 19.

cinema

— 8; 11; 13; 15; 17: 1», FLAMURA 
(85 77 12) — 12,15; 14,15: 16,15; 19.
• Răpirea fecioarelor : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11: 13; 15; 17: 19, MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea iul Joe Indianul : FLACARA 
(20 33 40) — 11 ; 14,15; 17,30.
• Revanșa : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
• Adela : COSMOS (27 54 95) — 9: 11; 
13; 15; 17; 19.
• Gala filmului canadian : Krleghoff 
și documentarul „Canada — azi" : 
STUDIO (59 53 15) — 19.
• Nemuritorii: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.

• Pastorala eroică I SCALA (11 03 72)
_  g> . 25• 17*  19
• Frați de cruce: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; FAVORIT
(45 31 70) — 8: 10; 15; 17: 19,15, ME
LODIA (11 13 49) — 9: 11; 13; 15;
17; 19.
• Provocarea dragonului : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 19,30, 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30, BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
e Pisicuța de catifea: TIMPURI NOI 
(15 61 10) —9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : BU-

ZEȘTI (50 43 58) — 15; 18, PACEA
(71 30 85) — 16; 19.
• Pirații secolului XX : LIRA
(31 71 71) — 15: 17; 19.
• Miliția intervine : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17: 19.
• Neînvinsul : COTROCENI (49 48 48) 
— 9; 11; 13; 15: 17; 19.
• Vraciul : DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
15; 18. ARTA- (21 31 86) — 9; 12; 15; 18.
• Viteza: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Nick Carter superdetectlv : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45: 15; 18,15.
• Vacanță la Roma t CAPITOL

(16 29 17) — 8,15; 10,30; 12,45; 15; 17,18;
19.30.
• Febra aurului: VICTORIA (18 28 79) 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Un șerif extraterestru : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, AURORA (35 04 86) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Aventuri In Marea Nordului : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Finist șoim viteaz — 9; 13; 14,45:
16.30, Ripa — 18,30 : DOINA (16 35 38).
• Iubirea are multe fețe : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 8,45; 11,30; 14,15: 17; 19,45.
• Jandarmul și extratereștrii: POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.



Schimburi de mesaje la nivel inaltBRASILIA 19 (Agerpres). — La Brasilia a avut loc un schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și Râul Alfonsin, președintele Națiunii • Argentiniene, Daniel Ortega Saavedra, președintele Republicii Nicaragua, Leon Febres- Cordero, președintele Republicii Ecuador, Julio Maria Sanguinetti, președintele Republicii Orientale a Uruguayului, Mario Soares, primul ministru al Portugaliei.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost transmise un salut cordial și cele mai bune urări, iar popoarelor respective — prosperitate și pace.Președinții Argentinei, Republicii Nicaragua, Ecuadorului, Uruguayului și primul ministru al Portugaliei au mulțumit pentru urările adresate și au rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un salut prietenesc, multă sănătate, iar poporului român cele mai c^lde urări de pace și bunăstare.Subliniind interesul cu care este urmărită politica externă dinamică a României, contribuția însemnată pe care șeful statului român o aduce la soluționarea principalelor probleme care preocupă omenirea de astăzi, ei

au exprimat dorința guvernelor lor de a acționa pentru amplificarea relațiilor cu țara noastră, pentru instaurarea unui climat de înțelegere, colaborare și pace in lume.Schimbul de mesaje a avut loc cu ocazia participării tovarășului Petru Enache, vicepreședinte al Consiliului de Stat, reprezentant personal al președintelui României, la festivitățile instalării președintelui Braziliei.
★Tovarășul Petru Enache. vicepreședinte al Consiliului de Stat, a avut la Brasilia o întîlnire cu George Bush, vicepreședintele Statelor Unite ale Amerlcii.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise președintelui Statelor Unite. Ronald Reagan, un salut cordial și cele mai bune urări.Mulțumind, George Bush a rugat să se transmită președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. din partea președintelui Ronald*  Reagan, salutări cordiale șl cele mai bune urări.în cursul discuției care a avut loc a fost exprimată dorința celor două țări de a dezvolta colaborarea pe toate planurile. în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și destinderii în lume.
w
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împotriva instalării de noi rachete în Belgia și Olanda .BRUXELLES 19 (Agerpres).- Por- ■ ■ - •tidui Socialist Flamand din Belgia și Partidul Muncii din Olanda s-au pronunțat, într-o declarație comună, împotriva amplasării noilor rachete nucleare cu rază medie pe teritoriul celor două țări. Avînd în vedere discuția „război în 
al

jurul așa-numitului stelelor", se arata în

declarație, respingerea amplasării l rachetelor în Belgia și Olanda este ’ de două ori necesară.Ambele partide consideră că în- ț ghețarea înarmărilor nucleare în Est și în Vest ar reprezenta o con- - tribuție la reușita tratativelor de ia Geneva.
Cursa înarmărilor — principalul dușman 

al progresului economic și social19 (Agerpres). — Primul al Indiei, Rajiv Gandhi,DELHI ministru președintele în exercițiu al mișcării de nealiniere, s-a pronunțat ferm în favoarea unul proces real de dezarmare, tinind cont de creșterea arsenalelor nucleare și de rea cursei înarmărilor mondial.„Cheltuielile militare.■ mari, în special pentru armamente 
4 nucleare, au dus la creșterea fără — J ___ _ 1,1 ____

continua- pe plantot mai
i precedent a arsenalelor nucleare", I se arată intr-un mesaj adresat In- 
i stitutului indian pentru studierea / problemelor nealinierii. „în pre- 
1 zent. Se subliniază în mesaj, în 
i

EVOLUȚIA CONFLICTULUI IRAKIANO- IRANIAN
Apeluri adresate celor două țări de a înceta ostilitățileBAGDAD 19 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar, citat de agențiile France Presse și A.P., a anunțat la Bagdad că avioane militare irakiene au bombardat marți obiective din cinci orașe iraniene — Bushehr, Hamadan, Ardebil, Ke- rend și Korrambad.în ziua precedentă au fost atacate alte cinci orașe iraniene, între care Teheranul. Toate avioanele s-au întors la bazele lor, a afirmat purtătorul de cuvînt.TEHERAN 19 (Agerpres). — Agenția IRNA, citată de agențiile France Presse și U.P.I., a anunțat că forțele iraniene au lansat marți o nouă rachetă sol-sol asupra Bagdadului.într-un comunicat anterior, agenția IRNA, citată de agenția Reuter, afirma că forțele iraniene au dobo- rît luni patru avioane militare irakiene, dintre care unul deasupra Teheranului.BAGDAD 19 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, și regele Hussein al Iordaniei au efectuat o scurtă vizită la Bagdad, unde au avut convorbiri cu președintele Irakului. Saddam Hussein, transmit agențiile M.E.N. și I.N.A. Convorbirile tripartite la nivel înalt irakiano-egipteano-iordaniene au fost consacrate conflictului dintre Iran și Irak șl relațiilor dintre cele trei țări.MUSCAT 19 (Agerpres). — Președintele sesiunii Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite,

Paul Lusaka, a adresat un nou apel Iranului și Irakului să înceteze imediat ostilitățile pentru a evita noi vărsări de singe și pentru a răspunde îndemnurilor de pace ale O.N.U. și ale comunității internaționale — transmite agenția M.E.N. într-o declarație făcută în Sultanatul Oman. Paul Lusaka a cerut, de a- semenea. celor două părți în conflict să cadă de acord asupra unei încetări a focului și să negocieze o reglementare care să ducă la pace in zonă.RIAD 19 (Agerpres). — în comunicatul dat publicității la încheierea reuniunii miniștrilor de externe din cele șase țări membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului, desfășurată la Riad, se arată că a fost analizată situația creată în regiune ca urmare a conflictului iraniano- irakian. După cum relevă agențiile Q.N.A. și M.E.N., miniștrii de externe ai statelor respective — Arabia Saudită, Bahrein. Emiratele A- rabe Unite. Kuweit. Oman și Qatar — au convenit să trimită delegații în Iran și Irak într-o încercare de a pune capăt războiului, care durează de 53 de luni. în comunicat se exprimă profunda preocupare în legătură cu pierderile de vieți o- menești din rîndul populației civile. cauzate de război, și se cere și altor state arabe să coopereze pentru a se ajunge la o soluție justă a conflictului, care să presupună respectarea drepturilor legitime ale fiecăreia dintre părți.

Conferință consacrată 
i problemelor economice 

ale AfriciiLAGOS 19 (Agerpres). — în orașul nigerian Zaria s-au desfășurat lucrările conferinței consacrate problemelor dezvoltării economice a Africii, la care au participat specialiști și experți din numeroase țări ale lumii.în cadrul dezbaterilor s-a relevat că seceta prelungită, activitatea corporațiilor transnaționale, efectele crizei economice mondiale agravează și mai mult situația dificilă cu care se confruntă statele africane. Pe acest fundal, s-a menționat în timpul lucrărilor, condițiile impuse de Fondul Monetar Internațional pentru acordarea de credite țărilor continentului, sint o povară greu de suportat.

R. A. EGIPT t Preocupări privind dezvoltarea 
economico-socială

în țările Pieței comune 
șomajul continuă să creascăBRUXELLES 19 (Agerpres). — în cursul acestui an, șomajul va continua să crească în țările Pieței comune, anunță o prognoză a Comisiei C.E.E. Dacă in 1984 șomajul afecta aproximativ 10,9 la sută din totalul forței de muncă din țările C.E.E., în 1985, relevă prognoza, acest fenomen va cuprinde pînă la 11,4 la sută din forța de muncă a „celor 10". Creș

terea șomajului, subliniază prognoza, se datorează în primul rînd ritmului de creștere economică de numai 2,4 la sută, ceea ce reprezintă mai puțin decît în S.U.A. și Japonia. După cum s-a anunțat, cel mai mare număr de șomeri s-a înregistrat anul trecut în Marea Britanie (peste 3,2 milioane). Franța (peste 2,3 milioane) și R.F. Germania (2,28 milioane).

S.U.A.

încetinirea activității 
industrialeWASHINGTON 19 (Agerpres). — Utilizarea capacităților de producție în industria Statelor Unite a scăzut în februarie cu 0,7 la sută, a anunțat Oficiul Federal de rezerve al S.U.A. Drept urmare, nivelul de utilizare al acestor capacități era la sfîrșitul lunii trecute de 80,7 la sută. Cea mai afectată de această încetinire a ritmului activității industriale este siderurgia, unde nu se lucrează decît cu 65 la sută din capacități.Pe de altă parte, statistici publicate de Ministerul Comerțului arată că deficitul balanței de plăți a S.U.A. s-a dublat în 1984 pentru a atinge, pe baza conturilor curente, nivelul record de 101,6 miliarde de dolari, față de 41,5 miliarde dolari în 1983. Pentru prima oară de la începutul primului război mondial — scrie agenția Associated Press — Statele Unite au devenit o tară net creditoare.

CAIRO 19 (Agerpres). — Va
loarea producției industriale a 
Egiptului, in anul financiar 1984— 
1985, va atinge 6,36 miliarde lire 
egiptene, ceea ce reprezintă un 
spor de peste 700 milioane lire față 
de exercițiul financiar precedent, 
informează Buletinul economic al 
agenției M.E.N. Mai multe proiecte 
industriale urmează să fie realizate 
pînă la sfîrșitul lunii iunie a aces
tui an. Acestea privesc industria 
textilă, petrochimică și a confec
țiilor. Industriei textile — una din
tre ramurile principale ale econo
miei egiptene —, care asigură locuri 
de muncă pentru 77 la sută din to
talul celor ocupați in sectorul in
dustrial, i se acordă, in prezent, o 
atenție deosebită. In acest scop s-au 
adoptat măsuri de modernizare și 
extindere a întreprinderilor textile, 
pentru creșterea producției și redu
cerea importurilor.

Industria cimentului va cunoaște 
și ea o dezvoltare importantă. In 
următoarea perioadă, la Cairo vor . 
fi construite șase noi fabrici, in 
anul 1990 economia egipteană ur- 

Imind să producă 20 milioane tone 
ciment, față de numai 4,5 milioane 
în prezent.

Dezvoltarea bazei energetice a 
Egiptului constituie o preocupare

permanentă a autorităților egipte
ne. In perioada 1984—1985 se pre
vede ca producția de energie elec
trică să crească la 24 miliarde kWh, 
față de 21,3 miliarde cit s-a obținut 
în 1983—1984, ceea ce reprezintă un 
spor de 13 la sută, in cadrul pro
gramului general de dezvoltare a 
bazei energetice, a început reali
zarea unui proiect de construire a 
primei centrale nucleare a Egiptu
lui, care va fi amplasată la 
El Dab’a. Ea va avea două reac
toare de cite 1 000 MW fiecare și va 
furniza curent electric începind cu 
1991. Pînă in anul 2005, în această 
țară urmează să se construiască 
încă opt centrale nucleare.

Unul din principalele obiective 
ale planului de dezvoltare econo
mică și socială a Egiptului pentru 
perioada 1982—1987 este și dezvol
tarea agriculturii. Programele, pre- 
văzînd in principal recuperarea 
unor zone de deșert, introducerea 
în circuitul agricol a unor întinse 
suprafețe din diferite provincii ale 
țării și dezvoltarea bazei tehnice in 
acest sector reprezintă preocupări 
prioritare. In ultimii ani, suprafața 
destinată culturilor agricole in re
giunea Egiptului superior, din ve
cinătatea Nilului, a sporit cu peste 
700 000 ha.

Răspunsul apartheidului: gloanțele!
...hăituiți pentru a fi cerut drepturi egale

*fiecare minut se cheltuiește peste ț un milion de dolari pentru înarma- ’UIl II1111UU uu uuiau jjl.ui.iu /re, în vreme ce milioane de ființe ț umane sint lipsite de cele mai ele- i 'mentare resurse necesare traiului". ) Șeful guvernului indian a chemat țările nealiniate să-și sporească e- forturile in favoarea dezarmării și

r
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Portugalia o stație radar de urmărire a obiectelor cosmice. 71NEGOCIERI. Angola și S.U.A. au început, în Capul Verde, o nouă rundă de negocieri consacrate analizei situației din Africa australă — relatează din Luanda agenția Prensa Latina. Delegația R.P. Angola este condusă de ministrul de interne, Alexandre Rodrigues, iar cea a S.U.A. de asistentul subsecretarului de stat pentru problemele Africii, Chester Crocker.ÎNTR-O DECLARAȚIE FĂCUTA LA MONTEVIDEO, foștii conducători ai Mișcării de Eliberare Națională „Tupamaros" din Uruguay — puși recent în libertate de guvernul civil al președintelui Sangui- nebti — au anunțat că activitatea organizației va îmbrăca, de acum înainte, forma luptei legale împotriva sistemului economic .latifundiar, pentru aprofundarea procesului național de . transformări democratice structurale.

ă păcii, pentru destindere și coo- i perare internațională. „Cursa înar- * .......................................................................
dintele de a se impune altor țări 1 dominația și confruntarea militară". ’
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mărilor constituie principalul pericol la adresa stabilității și progresului social și economic. A venit vremea să se renunțe la ten-a spus Rajiv Gandhi.
.*  „Popoarele au nevoie de dezarmare,
j • nu de escaladarea înarmărilor în spațiul cosmic"
* BONN 19 (Agerpres). — Organizația din Niirnberg a Partidului Social-Democrat din R. F. Germania s-a pronunțat în favoarea unei interziceri a militarizării spațiului extraterestru și împotriva oricărei participări a R.F.G. la cercetarea și dezvoltarea armelor cosmice mericane. „Noi avem nevoie a- de

dezarmare, securitate și colaborare pașnică în Europa, și nu de o nouă rundă a cursei înarmărilor, în care să se cheltuiască miliarde pentru sisteme de arme tot mai noi și costisitoare", a declarat președintele organizației. Willy Proelss.
„Cărți,

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Numeroși studenți au participat

nu
Numeroși studenți au participat la 
un marș organizat lă Washington 
și încheiat printr-un miting in fața 
Ministerului învățământului al 
S.U.A. Studenții, purtind pancarte 
pe care scria „Cărți, nu bombe !“, 
protestau împotriva hotăririi Ad- 

i ministrației de a cere Congresului 
‘ reducerea alocațiilor pentru învă- 
ț țămint.

I Senatorii Paul Simon, democrat 
din partea statului Illinois, și Mark

bombe!"
Hatfield, republican din partea sta
tului Oregon, au prezentat in ca
mera superioară a Congresului 
american un proiect de rezoluție in 
care se cere instituirea unui mora
toriu intre S.U.A. și U.R.S.S. asu
pra experimentării și amplasării de 
noi arme nucleare, pe timpul des
fășurării tratativelor sovieto-ameri- 
cane de la Geneva. Documentul 
subliniază că acumularea și'desfă
șurarea de noi armamente nucleare 
„amenință securitatea întregii 
lumi".

LA GENEVA a avut loc marți o nouă ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la tratativele cu privire la armele nucleare și cosmice, anunță agențiile T.A.S.S. și A.P. Următoarea ședință va avea loc joi.SESIUNEA COMISIEI DUNĂRII. La Budapesta s-au desfășurat lucrările sesiunii a 43-a a Comisiei Dunării. Au participat reprezentanții statelor membre ale Comisiei — Austria, Bulgaria,, Cehoslovacia, Iugoslavia, România, Ungaria și U.R.S.S. — precum și reprezentanți ai Ministerului Transporturilor al R.F. Germania, Comisiei Economice a O.N;U. pentru Europa și ai Consiliului de , Ajutor Economic Reciproc — în calitate de invitați. Sesiunea a examinat și adoptat documente privind asigurarea securității navigației pe Dunăre, probleme hidrotehnice, hidrometeorologice, de radiocomunicații, juridice și financiare. De asemenea, a fost adoptat planul de activitate al Comisiei Dunării pe perioada 1985—1986.

PLENARA C.C. AL P.C. PORTUGHEZ. La Lisabona a avut loc plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Portughez, care a examinat probleme importante social-economice și politice ale țării. A fost evidențiată agravarea problemelor economice și sociale cu care este confruntată Portugalia și s-a subliniat necesitatea intensificării luptei in apărarea cuceririlor oamenilor muncii. Plenara a adoptat o declarație care arată că o deosebită amenințare la adresa securității țării b reprezintă prezența pe teritoriul portughez a bazelor militare străine și intenția Pentagonului de a amplasa in
19 (Ager- 

— Marți dimi- 
pe 'cea mai 

parte a terito- 
R.F. Germania
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PRELUNGIREA STĂRII DE UR
GENȚA 1N CHILE. Guvernul mili
tar chilian a reînnoit pentru încă 
trei luni, începind de marți, starea 
de urgență in țară, s-a anunțat, po
trivit agenției France Presse, la 
Santiago de Chile.

BONN 
preș), 
neața, 
mare 
Țiului
a continuat să ningă. 
In ajunul primei zile 
a primăverii astrono
mice temperaturile 
maxime nu depășeau 
—4' grade Celsius, iar 
în Pădurea 
stratul de 
urcat la 80 
metri. La 
relatează 
France Presse, 
mai ușor de circulat

Neagră 
zăpadă a 
de centi- 
Miinchen, 

agenția 
este

NINSORI IN EUROPA
cu schiuri de fond 
decît cu automobilul, 
zăpada proaspăt căzu
tă fiind, de 32 centi
metri. Circulația pe 
autostrăzi a fost a- 
proape paralizată de 
ninsorile abundente, 
autostrada Stuttgart — . 
Miinchen fiind blocată 
pe o porțiune de 50 
kilometri in urma u- 
nor ciocniri în lanț. In 
nordul R.F.G., canale
le au înghețat din nou 
in apropierea litoralu
lui Mării Baltice.

ROMA 
preș). — 
tinuat să 
în Italia marți cu noi 
ninsori, care au per
turbat traficul aerian 
și rutier. La Gaeta, lo
calitate situată intre 
Roma și Napoli, zăpa
da a fost chiar mai 
consistentă decît in 
perioada de după 6 ia
nuarie. A nins, de ase
menea, la Siena și 
Grosseto, in Toscana, 
iar la Napoli a căzut 
grindină.

19 (Ager- 
Iarna a con- 
fie prezentă
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■ ÎN FAȚA PRIMEJDIEI NUCLEARE - FORȚA UNITĂ A POPOARELOR I *

CANADA: IN LOCUL „UMBRELEI ATOMICE" 
-UN CER SENIN, AL PĂCII

Canada să devină zonă 
denuclearizată. Istoria postbelică a Canadei nu a cunoscut acțiuni de asemenea amploare și diversitate ca cele din ultima vreme. „Apărarea păcii — se subliniază în apelul organizației «ȚELUL NOSTRU ESTE DEZARMAREA» — 
constituie o cauză a fiecărui cana
dian". Sute de organizații de luptă pentru pace, sindicale, profesionale, de femei și tineret, clericale etc. au organizat manifestații, demonstrații 
de protest, marșuri, adunări publi
ce, simpozioane, ștafete ale păcii, exprimindu-și opoziția față de continuarea cursei înarmărilor și ce- rind ca țara lor să devină o zonă lipsită de arme nucleare. Ca urmare a acestor acțiuni, zeci de locali
tăți au fost proclamate de către 
autoritățile locale „zone denuclea- 
rizate", printre ele numărindu-se și 
marile orașe Vancouver și Toronto.Se știe că, de ani de zile. Canada este considerată ca aflîn- du-se „sub umbrela nucleară americană". în virtutea acestui statut, pe teritoriul țării — respectiv la trei baze canadiene aflate sub controlul american — au fost amplasate arme nucleare ; totodată. în 1983 guvernul de la Ottawa și-a dat consimțămîntul pentru experimentarea de către S.U.A., pe teritoriul canadian, timp de cinci ani, a unor rachete nucleare cu rază medie de acțiune.Opinia publică din Canada a considerat și consideră asemenea facilități drept „inacceptabile pentru securitatea țării. Canada puțind fi atrasă într-un conflict din cauze 6trăine intereselor sale" — după cum declara președintele Asociației canadiene pentru pace, dr. Hans Blumenfeld. Poporul canadian, ca de altfel toate popoarele, este convins că o securitate reală nu se

poate garanta nici cu „umbrele a- tomice". nici cu rachete și. ca a- tare. dorește să asigure tării 6ale, întregii planete un cer senin, al păcii. în urma puternicelor proteste desfășurate la Ottawa, Halifax, Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton, Winnipeg și in alte orașe ale țării, în luna iulie a anului trecut ultimele arme nucleare americane amplasate pe teritoriul canadian au fost „repatriate" în S.U.A. Este vorba de 55 de rachete dotate cu focoase nucleare. Referindu-se la acest fapt, unul din liderii mișcării pentru pace canadiene declara : 
„Fiecare țară, fiecare popor iși 
poate aduce contribuția la lupta 

■pentru dezarmare și pace. Dacă 
toate țările vor refuza ca teritoriul 
lor să devină un arsenal nuclear, 
cauza păcii va avea numai de ciști- 
gat, iar securitatea popoarelor va 
crește. Respingem categoric «teo
ria» că războiul poate fi «descu
rajat» prin intensificarea înarmă
rilor. Dimpotrivă, considerăm că 
orice armă nouă, orice armă fabri
cată în plus mărește pericolul de 
război. Țelul luptei noastre este o 
lume fără arfne și fără războaie".

„Nu — experimentării 
rachetelor de croazieră I".Problema care preocupă în prezent opinia publică din Canada este aceea a anulării acordului privind experimentarea rachetelor americane de croazieră deasupra teritoriului țării. în această direcție, partizanii păcii au desfășurat o amplă campanie. Un gest semnificativ a fost întreprins pe traseul de experimentare : mai mulți militanți pentru pace au desfășurat o plasă de sirmă între două baloane cu aer cald, ancorate la sol, menite să împiedice lansarea rachetei. De asemenea, a fost adre

sată Curții Supreme canadiene o petiție în care s-a cerut să fie anulată testarea rachetelor, întru- cît aceasta „contravine intereselor naționale ale' Canadei". Dar, în pofida protestelor opiniei publice, în luna februarie Statele Unite au efectuat două asemenea experiențe.După cum se știe, acordul privind efectuarea de experiențe a fost dat — în numele „angajamentelor în cadrul N.A.T.O." — de către fostul guvern liberal condus de Pierre Elliott Trudeau. Cabinetul progresist-conservator. al premierului Brian Mulroney, venit la putere după alegerile din septembrie anul trecut, n-a adus schimbări esențiale în acest domeniu. Observatorii scenei politice canadiene evidențiază însă o serie de evoluții semnificative în poziția guvernului în ceea ce privește relațiile cu S.U.A. Este adevărat că actualul guvern, căutînd să soluționeze unele dificultăți ce confruntă țara pe plan economic, a imprimat un curs de apropiere față de Washington în domeniul relațiilor comerciale, ușurînd penetrația capitalului american în schimbul înlesnirilor pentru creșterea exporturilor canadiene pe piața Statelor Unite. Cu toate acestea, ministrul de externe canadian, Joe Clark, a declarat nu de mult în Camera Reprezentanților că guver
nul de la Ottawa iși păstrează 
dreptul de a refuza amplasarea de 
arme nucleare pe teritoriul Cana
dei, chiar în caz de urgență, și că nu există nici un acord încheiat cu Statele Unite referitor la acceptarea unor asemenea arme. Totodată, el a precizat că țara sa nu 
va participa la programul ameri
can privind realizarea unui sistem 
antirachetă in spațiul cosmic, cunoscut sub numele de „războiul stelelor". După recenta vizită în

Canada a președintelui S.U.A., Ronald Reagan, primul ministru Brian Mulroney a precizat : „Nu 
există arme nucleare sau altfel de 
arme americane pe teritoriul cana
dian și nici nu vor exista în timpul 
actualului guvern". Aceste declarații au fost salutate cu satisfacție de opinia publică din Canada, eviden- țiindu-se astfel că nu pot fi ignorate cerințele formulate în cadrul amplelor acțiuni populare.

O inevitabilă comunita
te a destinelor. Deosebit de Semnificativ este faptul că în rîndul manifestanților pentru dezarmare și pace se află alături forțe de o largă deschidere, organizații, grupări și personalități de cele mai diferite orientări politice, filozofice, religioase. Există multe probleme de politică internă și externă asupra cărora aceste partide și organizații au opinii diferite, chiar opuse uneori. Dar dincolo de deosebirile de interese și opțiuni, cînd este vorba de cauza supremă a păcii ele se întîlnesc pe o platformă comună, animate de grija pentru soarta și viața poporului canadian, a tuturor popoarelor lumii.La această amplă mișcare a aderat CONGRESUL CANADIAN AL MUNCII — cea mai mare centrală sindicală din țară care grupează 2 milioane persoane. Pentru reducerea cheltuielilor militare și folosirea fondurilor economisite în ve- derea creării de noi locuri de muncă s-au pronunțat delegații la Congresul FEDERAȚIEI MUNCII DIN PROVINCIA ONTARIO, organizație care reunește peste 800 000 de muncitori și funcționari. O intensă activitate desfășoară organizații ca „ȘTIINȚA PENTRU PACE",„ARTA IN SLUJBA PĂCII", „MEDICII PENTRU RĂSPUNDE

RE SOCIALĂ", „PROFESORII PENTRU DEZARMAREA NUCLEARĂ", „JURIȘTII PENTRU RESPONSABILITATEA SOCIALĂ", „INIȚIATIVA CREȘTINA ÎN SPRIJINUL PĂCII" etc. grupînd cunoscuți oameni de știință și artă, cu largă influență în rîndul opiniei publice, cadre didactice, medici, juriști, reprezentanți ai clerului. La o demonstrație desfășurată la Vancouver, pînă și polițiștii din cordoanele de ordine purtau insigne cu inscripția : „Polițiști pen
tru pace".Un rol important în lupta pentru pace revine tineretului canadian. Din inițiativa studenților din Ottawa, a fost creată organizația „PACE PENTRU UMANITATE", care iși propune atragerea pe scară largă a tinerei generații canadiene la lupta împotriva cursei înarmărilor, pentru înlăturarea primejdiei nucleare.în acest context, organizația a anunțat pentru anul 1985 — procla
mat de Adunarea Generală a O.N.U. 
„Anul Internațional al Tineretului" 
— un amplu program de acțiune 
pentru împlinirea idealurilor de 
pace, progres și prosperitate, pen
tru care luptă toate forțele progre
siste din întreaga lume. Astfel, în ultimul timp, un număr tot mai mare de tineri participă la toate marile manifestații organizate în țară, prin care dau expresie hotăririi de a-și aduce contribuția la lupta pentru dezarmare și pace. A- ceste acțiuni îmbracă cele mai diverse forme. Astfel, în cadrul unui referendum organizat în rindurile studenților Universității Concordia din Montreal, majoritatea partici- panților s-au pronunțat împotriva desfășurării în laboratoarele Universității a unor cercetări cu caracter militar.—Sint dovezi elocvente că pretutindeni forte sociale tot mai largi, popoarele înțeleg tot mai limpede faptul că ele se află în fața unei uriașe răspunderi, de semnificație istorică — aceea de a acționa cu forțe unite pentru a impune pacea, pentru a apăra viața.

Nicolae PLOPEANU

Izolată cu forța în bantustane și ghetouri, obligată să îndeplinească cele mai grele și mai prost plătite munci, înjosită și umilită in propria țară, populația de culoare, majoritară, din R.S.A. iși manifestă cu tot mai mare vigoare protestul împotriva politicii de apartheid, revendicind drepturi egale. Acestor revendicări autoritățile rasiste le răspund prin represiuni ’sălbatice, așa cum o ilustrează și evenimentele sîngeroase din ultimele săptămîni de la Johannesburg și Crossroads
...pentru copilul negru - un mic sicriu alb

La Crossroads au avut loc funeraliile celor 16 persoane care și-au pierdut viața în timpul recentelor manifestații, reprimate cu sălbăticie de poliție. Printre sicrie se poate vedea și cel al unui copil de numai două luni Telefoto : A.P. — Agerpres

Klaus Barbie, în fața justiției\
...Peste puțin, la 9 

mai, se vor împlini 40 
de ani de la Ziua Vic
toriei asupra nazis
mului.

...In orașul Lyon s-au 
încheiat pregătirile
pentru deschiderea
procesului călăului na
zist Klaus Barbie. A- 
genția France Presse 
opinează că procesul 
trebuia să înceapă la 
finele anului trecut, 

j dar probabil întirzie- ț rea se datorește unor i complicații tehnice și 
1 juridice mai greu de 

depășit.i „Călăul din Lyon", 
) vinovat de executarea 
ia 4 000 de oameni, de 
l deportarea a peste f 7 000 de evrei și de 
ț arestarea a 14 000 per- 
1 soane — va compărea 
’ in fața judecătorilor 
4 din orașul unde a func- 
1 ționat ca șef al Gesta- 
ț poului — intr-o cabi-

r

j 

r 
i.

nă de sticlă rezistentă 
la gloanțe, asemănă
toare celei utilizate la 
procesul criminalului 
nazist Adolf Eichmann. 
La fiecare intrare spre 
sala 
tiție 
lății 
mite 
depisteze și să împie
dice eventuala intro-

Palatului de jus- 
din Lyon, insta- 
speciale vor per- 

gardienilor să

ducere de arme în in
cinta clădirii. Sute de 
ziariști francezi și 
străini au cerut acre
ditarea, deși spațiul 
insuficient nu va per
mite decit în 
parte acoperirea 
tor solicitări.

Dar oricît de 
taculoase ar fi aceste 
amănunte, relevate de 
presa franceză, aten
ția opiniei publice ră
mâne concentrată asu
pra modului cum se 
va desfășura procedu
ra juridică propriu- 
zisă. Condamnat la 
moarte de justiția 
franceză in contuma
cie de două ori 
1952 
crime 
cuns 
unde 
acum .. . ___
Barbie nu mai 
acum decit detențiu
nea pe viață, deoa
rece, in august 1981 
pedeapsa capitală a 
fost abrogată in Fran
ța. „Acuzarea" și „a- 
părarea" și-au pregă
tit, fiecare în parte, 
arsenalul de argumen
te și contraargumente. 
Interesantă este, dar 
nu surprinzătoare, ati
tudinea călăului nazist: 
el nu neagă crimele

mică 
aces-

spec-

________ r.. (în 
și 1954) pentru 
de război și as
in Bolivia, de 
a fost extrădat 
un an, Klaus 

riscă

naziste, dar nici nu le ; 
regretă. Regretă, i 
tr-adevăr, că Hitler 
a pierdut războiul. 
„Dacă Germania (na
zistă — n.r.) ar fi ciș- 
tigat războiul — a de
clarat K.B. — nimeni 
nu s-ar mai ocupa de 
cazul meu".

Din fericire, infer
nala ■ mașinărie de 
război a nazismului a 
fost sfărâmată acum 
40 de ani, prin lupta 
unită a popoarelor. 
Lagărele de extermi
nare, fabricile morții 
dotate cu cele mai 
diabolice și bestiale 
instalații de tortură și 
ucidere sint astăzi in
cinte sau piese de 
muzeu, menite să a- 
vertizeze peste veacuri 
asupra primejdiei fas
ciste. Procesul de la 
Lyon va proiecta din 
nou în atenția opiniei 
publice, la 40 de ani 
după încheierea răz
boiului, crimele fas
cismului ca un sever 
avertisment și. totoda- ț 
tă, ca un îndemn de i 
a nu se mai îngădui * 
niciodată repetarea u- 
nor asemenea crime.

...Și ca o dovadă că 
omenirea nu uită să-i 
pedepsească pe vino- 
vați.

P. STANCESCU
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