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în întîmpinarea alegerilor de la 17 martie

Fapte ale hărniciei
și abnegației muncitorești
Pe tot cuprinsul țării, in această perioadă premergătoare alegerilor
de la 17 martie, oamenii muncii, râspunzind vibrantei chemări pe care a
adresat-o intregii națiuni tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, de la inalta tribună a Congresului al lll-lea
al Frontului Democrației și Unității Socialiste, depun eforturi sus
ținute pentru mai buna desfășurare și organizare a producției,
astfel incit in fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă planul pe

Minerii din exploatările Combinatului car
bonifer Rovinari acționează in aceste zile cu
toate forțele in direcția sporirii producției de
lignit. In cursul zilei de 19 februarie, de exem
plu, ei au reușit să extragă și să livreze be
neficiarilor 25 600 tone de lignit, față de 10 000—
14 000 tone cite s-au extras zilnic de la în
răutățirea vremii. Se detașează prin rezultate
deosebite colectivele microcarierelor Roșiaavans și Seciuri, unde producțiile peste plan
înregistrate de la începutul acestei luni se ri
dică la 15 300 și, respectiv. 7 700 tone, precum
și cel de la mina Rogojelu, unde s-au obți
nut in plus 1 400 tone cărbune energetic. în
cursul zilei de 20 februarie activitatea produc
tivă s-a îmbunătățit și în cadrul marilor ca
riere. îndeosebi al celor de la Tismana-2, Peșteana-nord. Poiana și Girla, unde au fost re
puse in funcțiune linii tehnologice complete
atit pentru extracția de lignit, cit și pentru
descopertarea și haldarea sterilului.
Onorind solicitările de devansare a unor con
tracte economice pentru mai multe întreprin
deri miniere, termocentrale și schele petrolie
re din țară, colectivul întreprinderii de utilaje
și piese de schimb Botoșani înregistrează pină
acum sporuri importante la producția fizică.
Ponderea cea mai mare in această depășire o
dpțin cele aproape 600 electropompe centrifu
gale, precum și un însemnat volum de piese
de schimb necesare aceluiași tip de utilaje. Este
de remarcat și faptul că. indeplinindu-și sar
cinile planificate la toate celelalte sortimente

acest an și pe intregul cincinal să fie realizat in cele mai bune condiții.
Zilnic sosesc la redacție vești despre prestigioase fapte de muncă,
despre importante succese in toate domeniile activității productive, dovezi
grăitoare ale înaltei conștiințe muncitorești, revoluționare a harnicei noastre
clase muncitoare, a întregului popor. Sint vești care atestă că actuala
campanie electorală este in fapt o campanie a muncii neobosite pen
tru țară, pentru viitorul și prosperitatea României socialiste.

de produse, întreprinderea botoșăneană s-a în
cadrat in cotele de consum energetice repar
tizate. în cinstea alegerilor de deputați de la
17 martie, colectivul s-a angajat să-și depă
șească sarcinile la producția fizică cu încă 2,5
milioane lei.
Ferm hotăriți să îndeplinească ritmic sarci
nile de plan, să întimpine alegerile de la 17

menii muncii din cadrul întreprinderii „Electrocentrale" Borzești obțin zi de zi succese
importante. Prin exploatarea mai judicioasă, la
întreaga capacitate a instalațiilor, scurtarea ter
menelor de revizii și reparații și menținerea
in bună stare de funcționare a agregatelor, prin
respectarea întocmai a procesului tehnologic, ei
au pulsat in sistemul energetic național, de la
începutul anului, peste prevederile planului la
zi. 38 910 MWh energie electrică. De mențio
nat că, din această cantitate. 5 284 MWh ener
gie electrică provin de la centralele care func
ționează pe cărbune Odată cu depășirea pro
ducției zilnice , planificate, energeticienii sînt
preocupați de reducerea consumurilor proprii,
ei incadrindu-se strict în normele tehnologice
prevăzute pentru energie și combustibil.
înfruntînd cu hotărire și dăruire rigorile
acestei ierni, oamenii muncii din industria ora
șului Rimnicu Sărat se străduiesc să recupe
reze restanțele de plan acumulate la produc
ția fizică și să asigure intregii activități cote
superioare de eficiență, in condițiile reducerii
consumului de energie .și combustibil pe uni
tatea de produs,. Ca urmare a măsurilor și ac
țiunilor întreprinse, in perioada care a trecut
din acest an, la întreprinderea de organe de
asamblare s-au economisit 190 tone combusti
bil convențional, la turnătoria de fontă 95 tone.
Ia fabrica de regenerare a uleiurilor minera
le 79 tone. iar. pe ansamblul industriei rîmnicene'se înregistrează o reducere a consumu
lui de energie electrică de peste 200 MWh,

PLANUL PRODUCȚIEI FIZICE
- EXEMPLAR ÎNDEPLINIT
martie cu noi și remarcabile realizări, oame
nii muncii din industria județului Bihor au
acționat stăruitor, în perioada care a trecut
din acest an. in direcția mai bunei organizări
a muncii, utilizării intensive a zestrei tehnico-materiale de care dispun. Pe această bază,
ei au livrat suplimentar economiei naționale
importante cantități de lignit, argilă refrac
tară. confecții-textile, "sticlărie-menaj și alte
produse. Cu cele mai bune rezultate se înscriu
colectivele de la întreprinderea minieră Voi
vozi. rafinăria ..Crișana" din Supiacu de Barcău. Fabrica de sticlă din Pădurea Neagră. în
treprinderea de confecții din Oradea.
Antrenați în întrecerea socialistă în cinstea
alegerilor de la 17 martie, pentru a da patriei
cantități tot mai mari de energie electrică, oa

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, s-a intilnit, joi
dimineața, cu Shimon Peres, pre
ședintele Partidului Muncii, primul
ministru al Statului Israel.
Au participat tovarășii Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe. Constantin Vasiliu,
ambasadorul României in Israel.
Au luat parte Ezzer Weitzman, mi
nistru fără portofoliu, Zvi Brosh,
ambasadorul Israelului în țara noas
tră.
Primul ministru israelian a adresat
președintelui
Nicolae
Ceaușescu
călduroase mulțumiri pentru invitația
de a vizita România, exprimindu-și
deosebita satisfacție pentru posibili
tatea de a avea un nou schimb de
vederi cu conducătorul partidului și
statului nostru.
în cursul convorbirii, care a decurs
într-o atmosferă cordială, au fost analizate stadiul actual al relațiilor
româno-israeliene și posibilitățile
dezvoltării lor în viitor. S-a expri
mat dorința comună de a se acționa
pentru lărgirea cooperării economi
ce în producție, a colaborării tehnico-științifice, pentru sporirea volu
mului și diversificarea schimburilor
comerciale, in folosul ambelor țări
și popoare, al cauzei păcii și înțele
gerii intre națiuni.
S-a efectuat, în același timp, un
schimb de păreri în probleme ale
vieții internaționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
arătat că in actuala situație interna
țională deosebit de complicată este
necesar să se acționeze pentru opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, în primul rînd la dezar
marea nucleară, pentru asigurarea
păcii in Europa și în întreaga lume.
De comun acord, s-a subliniat im
portanța întîlnirii dintre miniștrii de
externe ai Uniunii Sovietice și Sta

telor Unite privind organizarea de
noi negocieri in legătură, cu proble
me importante ale armamentelor
nucleare și Cosmosului, exprimindu-se speranța că acestea vor duce
la acorduri corespunzătoare, vor
avea o influență pozitivă asupra
întregii vieți internaționale.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
exprimat punctul de vedere româ
nesc privind necesitatea de a se face
totul pentru eliminarea recurgerii la
calea militară și pentru rezolvarea
problemelor litigioase prin tratative.
O atenție deosebită a fost acor
dată evoluției situației din Orientul
Mijlociu.
în acest cadru, a fost reafirmată
poziția consecventă a României pri
vind soluționarea pe cale politică a
situației din Orientul Mijlociu, care
să ducă la instaurarea unei păci
juste și durabile în această parte a
lumii.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
evidențiat importanța intensificării
in etapa actuală a eforturilor politico-diplomatice în direcția realiză
rii unei păci trainice și drepte, oare
să corespundă intereselor tuturor
popoarelor din regiune. în legătură
cu aceasta, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a subliniat rolul deosebit
ce revine Organizației Națiunilor
Unite și a relevat că România se
pronunță pentru organizarea unei
conferințe internaționale, în cadrul
O.N.U., cu participarea tuturor ță
rilor interesate — inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei
— precum și a Uniunii Sovietice și
S.U.A., pentru retragerea trupelor
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate in urma războiului din 1967, re
cunoașterea dreptului poporului pa
lestinian la autodeterminare, inclu
siv la crearea unui stat propriu,
independent, precum și pentru asi
gurarea independenței, suveranității
și securității tuturor statelor din această zonă.

Primul ministru Shimon Peres a
reliefat aprecierea de care se bucură
poziția constructivă a țării noaslre,
contribuția
președintelui Nicolae
Ceaușescu la soluționarea pe cale
pașnică, prin negocieri, a conflictu
lui din această zonă, inițiativele șe
fului statului român in vederea edi
ficării unui climat de pace, securitate
și cooperare in lume.
Premierul israelian a reafirmat
poziția Israelului in legătură cu si
tuația din Orientul Mijlociu.
în timpul întrevederii s-a expri
mat convingerea că vizita primului
ministru Shimon Peres, convorbirile
care au avut loc cu acest prilej con
tribuie la dezvoltarea în continuare
a relațiilor dintre România și Israel,
la cauza destinderii și colaborării
internaționale.
★
După convorbiri, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a re
ținut la dejun pe Shimon Peres,
președintele Partidului Muncii, pri
mul ministru al Statului Israel.
Au fost prezenți tovarășii Con
stantin Dăscălescu, Gheorghe Oprea,
Ștefan Andrei, Ion Stoian, Ion Ursu,
Constantin Vasiliu.
Au luat parte Ezzer Weitzman și
Zvi Brosh.
★
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, s-a reîntîlnit, joi
după-amiază, cu Shimon Peres, pre
ședintele Partidului Muncii, primul
ministru ăl Statului Israel.
în acest cadru a fost continuat
schimbul de vederi cu privire la o
serie de probleme bilaterale, precum
și in legătură cu unele aspecte ale
actualității internaționale.
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Prin munca eroică
a întregului popor

Trăim,
in aceste
zile, momente de înal
tă simțire și vibrație
patriotică : cu
ne
țărmurită
dragoste,
stimă și recunoștință,
oamenii muncii din
circumscripția electo
rală nr. 1 „23 August"
din Capitală l-au pro
pus
pe
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
candidat pentru ale
gerile de deputați in
Marea Adunare Na
țională. Aceasta ex
primă de fapt prețui
rea și atașamentul cu
care toată suflarea ță
rii il înconjoară pe
marele erou al națiu
nii noastre, pe revo
luționarul
cutezător,
care întruchipează cu
strălucire virtuțile cele
mai alese ale neamu
lui nostru, ale unui
popor liber și demn,
ce-și construiește, inI tr-o însuflețită dărui're. propriul său viitor.
Un viitor pentru care,
iată, ne pregătim sd
votăm in curind, exprimind astfel încre
derea in forțele noas
tre. încrederea in dru
mul pe care ne con
duce partidul, secre
tarul
său
general.
Roadele
bogate pe
care ne întemeiem în
crederea in viitorul
patriei sint pretutin
deni in jurul nostru,
pe tot cuprinsul țării.
Am pretenția că-mi
cunosc țara. Că nu
. trece o săptămână, o

lună in care să nu vi
zitez un oraș, un sat,
un județ. Să nu stră
bat. cu piciorul, cu
mașina sau cu avionul,
spațiile atit de fami
liare. de aproape de
inimă. Și o cunosc nu
de azi, de ieri, ci de
peste șase decenii. In
peregrinările de altă
dată intilneam, după
centre cu oarecare in-

ÎNSEMNĂRI
de Dumitru ALMAȘ
fățișare prosperă,
și
multe, prea multe lo
calități, sate, orașe,
regiuni întregi oropsi
te, neglijate, rămase
in urmă. Aproape niș
te „terra deșerta", cu
un soi de sate ador
mite intr-un fel de
amorțire
mucezindă.
ori niște tirguri in
care, așa cum le-a ca
racterizat un
mare
scriitor, „nu se intimpla nimic". De pildă,
de la mine, din Mol
dova, aș cita Fălticeni,
Tg. Neamț. Dorohol,
Tg. Frumos, Pașcani.
Și asta ca să nu cobor
la Făurei sau Fetești,
la Tulcea sau la Med
gidia, la Călărași sau
Oltenița, la Zimnicea
sau Corabia. De fapt,
inșir aici niște denu

miri sub care noile
generații nu-și pot
închipui cită sărăcie,
cită lipsă de solicitu
dine, cită nepăsare,
toate botezate „origi
nalitate",
„pitoresc",
„tradiție".
Expresii
care nu erau decit un
mod de a compromite
aceste nobile noțiuni.
Ce a mai rămas din
toate acestea ?
Prin
munca oamenilor, prin
elanul și priceperea
lor s-a schimbat fața
tuturor zonelor. De la
an la an. de la o legis
latură la alta, noi edificii, noi frumuseți
se așază intr-un ritm
intens pe chipul pa
triei înnoite. Mai cu
seamă de două decenii
încoace, condiția de
regiuni oropsite, de
orașe „in care nu se
intimplă nimic" a dis
părut de pe teritoriul
patriei. In Directivele
Congresului al XIIIlea al partidului se
vorbește de dezvolta
rea județelor și siste
matizarea economicosocială a teritoriului :
„în cincinalul viitor
va continua politica
de amplasare raționa
lă a forțelor de pro
ducție pe intreg teri
toriul țării, asigurindu-se realizarea
în
fiecare județ a unui
volum de
activitate
economică pe locuitor

(Continuare
in pag. a V-a)
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de la

17 martie
• Ieri au conti
nuat în întreaga ța
ră : Adunări cetățe
nești organizate de
Frontul Democra
ției și Unității So
cialiste pentru de
semnarea candidaților în alegerile de
deputați pentru Ma
rea Adunare Națio
nală

• Agendă

electo

rală
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Momente hotărâtoare ale luptei poporului român pentru
afirmarea liberă și demnă în rândul națiunilor lumii
La 9 mai 1985 se vor împlini patru
decenii de la victoria asupra fascis
mului, eveniment de covîrșitoare în
semnătate în’ istoria universală, in
lupta popoarelor pentru afirmare de
sine stătătoare, pentru libertate și
pace. Tot atunci, poporul nostru va
sărbători „Ziua independenței Româ
niei”, ziua in care cu 108 ani in
urmă parlamentul țării, dind glas
voinței întregului popor, a proclamat
neatirnarea patriei, înscriind o nouă
pagină de glorie și lumină în multi
milenara sa istorie. Această co
incidență are pentru națiunea noas
tră valoare de simbol, ilustrînd cu
strălucire adevărul că întreaga isto
rie a poporului român s-a desfășurat
statornic sub semnul idealurilor de
libertate și unitate națională, al vo
inței sale nestrămutate de a fi sin
gur stăpîn în țara străbună, de a-și
orîndui viața potrivit legitimelor sale
interese și aspirații. Așa cum se arată în Hotărirea Comitetului Politic
Executiv al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român privind
aniversarea a 40 de ani de la victoria
asupra fascismului și sărbătorirea
„Zilei independenței României", „po
porul român va sărbători aceste evenimente ca două momente hotăritoare pentru destinele sale, pentru
afirmarea sa liberă și independentă
în rîndul națiunilor lumii".
Sărbătorind „Ziua independenței",
poporul român aduce inalt și fier
binte omagiu generațiilor de înain
tași prin lupta și prin jertfa cărora
s-a clădit independența României,
milioanelor și milioanelor de fii ai
acestui pămint românesc care prin
vremuri vitrege au încălzit și ocro
tit în inima și cugetul lor idealul
neatîrnării, făcindu-1 astfel de nebi
ruit. Pecetluind prin nenumărate
fapte de vitejie ostășească actul pro
clamării independenței depline de
stat, ostașii români arătau întregii
lumi, așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că atunci cînd un

popor este ferm hotărît să nu precu
pețească nimic pentru implinirea as
pirațiilor sale lupta lui va triumfa
oricît de mari ar fi obstacolele ce-i
stau în cale.
împlinirea a 40 de ani de la victo
ria asupra fascismului este sărbăto
rită de poporul român cu simțăminte
de profundă satisfacție și legitimă
mîndrie pentru însemnata sa contri
buție la înfrîngerea celei mai grave
dintre primejdiile la adresa libertății

ANIVERSAREA A
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tiile manifestări ale fascismului pe
arena politică a lumii, poporul ro-mân, înțelegînd caracterul său agre
siv, războinic, pericolul pe care îl
reprezenta pentru libertatea și dez
voltarea popoarelor, pentru pace și
democrație, s-a ridicat cu hotărire
în primele rînduri ale luptei împotri
va fascismului. Prin amplele sale
demonstrații și acțiuni revoluționare,
clasa muncitoare a făcut să se vor
bească în întreaga lume despre stea

DE ANI DE LA VICTORIA

ASUPRA FASCISMULUI Șl SĂRBĂTORIREA

„ZILEI INDEPENDENȚEI ROMÂNIEI"
și democrației, a păcii și progresului
popoarelor — fascismul.
„Participarea României, cu întrea
ga forță, la războiul împotriva Ger
maniei naziste, luptele grele purtate
de ostașii români, sacrificiile uriașe
făcute de intregul popor pentru ob
ținerea victoriei finale asupra fascis
mului — arăta tovarășul Nicolae
Ceaușescu — au demonstrat cu pu
tere hotărirea poporului român de a
lupta pentru zdrobirea fascismului și
lichidarea politicii imperialiste de
dominație și asuprire, pentru demo
crație, pentru cauza independenței și
libertății popoarelor, a înțelegerii și
colaborării in întreaga lume".
Participînd cu întregul său po
tențial militar, economic și uman Ia uriașa bătălie împotri
va fascismului, poporul român în
cununa în chip strălucit bogatele sale
tradiții de luptă antifascistă, dădea
expresie stării sale de spirit profund
ostilă fascismului, setei sale de li
bertate, Intr-adevăr, încă de la în-

gul de luptă ridicat de poporul ro
mân, despre pilda muncitorimii ro
mâne. .Un asemenea moment l-au
constituit eroicele lupte revoluționa
re din ianuarie-februarie 1933, pri
mele mari manifestări antifasciste de
masă din Europa după instaurarea
dictaturii lui Hitler în Germania. Un
asemenea moment l-a reprezentat
activitatea Comitetului Național An
tifascist, care, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a conferit
mișcării antifasciste și antirăzboinice
o amplă structură organizatorică, antrenînd la luptă largi forțe sociale,
în frunte cu clasa muncitoare. Un
asemenea moment l-a reprezentat
marea demonstrație antifascistă și
antirăzboinică de la 1 Mai 1939, cînd
s-a dat glas cu putere voinței clasei
noastre muncitoare, a întregului po
por de a se împotrivi cu orice preț
fascismului și războiului, de a apăra
libertatea și integritatea patriei. Eroica luptă a poporului român, îm
potrivirea sa față de fascism au fă

cut ca România să fie una dintre
ultimele țări din Europa în care fas
cismul a ajuns la putere și numai in
imprejurările in care Germania na
zistă ajunsese arbitrul situației pe
bătrînul continent.
în cursul luptei revoluționare din
deceniul al patrulea al veacului nos
tru, in cadrul mișcării antifasciste și
antirăzboinice s-au ilustrat cu strălu
cire abnegația și dirzenia militanților partidului nostru comunist, care,
in pofida grelelor condiții in care ac
tivau, au știut să stea in fruntea
luptei maselor, mobilizindu-le la ac
țiune revoluționară. In asemenea bă
tălii s-a format și călit ca militant
de seamă . al partidului tovarășul
Nicolae Ceaușescu, s-au dezvoltat alesele sale însușiri de revoluționar
consecvent și înflăcărat patriot,
profund devotat cauzei partidului și
poporului său. In toți acei ani, înde
plinind însemnate sarcini încredin
țate de partid în conducerea Comi
tetului Național Antifascist, a orga
nizației revoluționare de tineret, in
activitatea pentru antrenarea tinere
tului la lupta antifascistă, in acțiu
nile pentru pregătirea și desfășurarea
marii demonstrații de la 1 Mai 1939,
tovarășul Nicolae Ceaușeiscu s-a afirmat ca un hotărît luptător împo
triva fascismului și războiului, ca un
strălucit propagandist și organizator
al luptei revoluționare, dovedind prin
gind și faptă marea sa dragoste pen
tru popor, atașamentul nestrămutat
fată de idealurile supreme ale liber
tății și dreptății.
în condițiile în care România a
fost împinsă în sfera de influență a
Reichului nazist și tîrită, contrar vo
inței poporului, in războiul antisovietic, poporul român a desfășurat,
la chemarea și sub conducerea Parti
dului Comunist Român, noi și vigu
roase acțiuni antihitleriste, împotri
virea sa dobindind caracterul unei

(Continuare in pag. a IV-a)
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IN iNTlMPINAREA ALEGERILOR DE LA 17 MARTIE

Muncă exemplar organizată pentru îndeplinirea
planului,
I
.1

pentru înfăptuirea întăririlor Congresului ul Xlll-leu al partidului

PRODUCȚIA FIZICĂ REALIZATĂ INTEGRAL, RECOLTE RECORD PE SUPRAFEȚE
CIT MAI MARI!
LA UN NIVEL CALITATIV SUPERIOR
Cu deplin, temei. întreprinderea
„Metalotehnica" din Tirgu Mureș
este considerată mecanicul-șef al in
dustriei constructoare de mașini
textile din țara noastră. Argumente
le ? Practic, in ultimii ani, uni
tatea a contribuit la dotarea inte
grală cu mașini textile a 26 de între
prinderi noi, precum și la reutilarea
și modernizarea altor peste 45 de
unităti existente. încă un detaliu :
mașinile de cusut, piesele de schimb,
mașinile de tricotat circulare și
rectilinii sint exportate azi in nume
roase țări ale lumii. Motive firești,
așadar, ca acestei prestigioase uni
tăți să î se încredințeze sarcini spo
rite. iar prevederile de plan pe acest
an să fie deosebit de mobilizatoare.
— Din experiența de pînă acum,
ne spune inginerul Kiss Adalbert,
directorul întreprinderii, ne-am con
vins de un lucru esențial : oricît de
ample și complexe ar fi sarcinile de
plan, cheia reușitei constă in respec
tarea a două condiții fundamentale.
Unu : preocuparea permanentă pen
tru asimilarea continuă a unor pro
duse ale tehnicii de vîrf, concomi
tent cu ridicarea calității lor la ni
velul performantelor tehnice obținu
te pe plan mondial : doi : creșterea
continuă a gradului de calificare a
oamenilor.
De la aceste considerente au por
nit consiliul oamenilor muncii și Or
ganizația de partid cind au stabilit,
încă din primele zile ale anului,
„strategia" realizării ritmice și inte
grale a planului Ia fiecare sortiment.
Să ne oprim asupra unor fapte care
dau dimensiunea exactă a eforturi
lor făcute de întregul colectiv pen
tru realizarea cu promptitudine. în
condiții de înaltă calitate, a planului
la producția fizică pentru a întimpina alegerile de la 17 martie cu noi
și importante succese în muncă.
Pentru început, reținem aprecie
rea unui specialist, inginerul Ioan
Lungu, șeful serviciului plan : „Cu
toate greutățile generate de vitregii
le acestei ierni, activitatea din anul

1985 a debutat sub bune auspicii. Am
in vedere că, exceptînd secția me
canică II, Întreprinderea are asigu
rate contracte pentru întreaga pro
ducție planificată. Totodată, produ
sele noi, care au in acest an o pon
dere de 40 la sută in totalul producției-marfă, se află in lucru. In
sfîrșit, in perioada care a trecut din
acest an, am realizat, conform gra
ficelor la zi, o producție de peste 20
milioane lei. Sint succese pe care le
dedicăm apropiatelor alegeri de deputati de la 17 martie".
...Trecem prin citeva din secțiile

industrial, intre care o serie de
tipuri noi. In fața unor produse
„gata pentru livrare" stăm de vorbă
cu cîțiva lucrători de înaltă califi
care.
— Acest lot de mașini de cusut in
dustrial, C-4-310 și C-4-311, este do
tat, comparativ cu tipul vechi, cu
stop-motoare, ceea ce asigură opri
rea acului in orice poziție de lucru,
ne explică maistrul principal Pavet
Iernuțan. Ele vor fi livrate în aceste
zile, nu înainte însă de a verifica,
incă o dată, cu cea mai mare aten
ție, dimensiunile corpului mașinii și

La întreprinderea ,,Metalotehnica“ din Tirgu Mureș
cu o mare pondere în realizarea pro
ducției-marfă, în special pentru ex
port. La secția mecanică III. condusă
de inginerul Laurențiu Hîrșan, in
care lucrează 896 de muncitori de
înaltă calificare, este realizată. în
principal, intreaga gamă a mașinilor
de cusut industrial. Datorită marilor
solicitări primite din partea unități
lor din cadrul Ministerului Industriei
Ușoare, producția de mașini de cusut
industrial va crește, în acest an, cu
150 la sută față de 1984. „Pentru a
face față solicitărilor, ne spune ing.
Benedek Bela, șeful
atelierului
corpuri de mașini, am luat din timp
o serie de măsuri organizatorice. în
tre care gruparea unor repere cu
configurație geometrică asemănătoa
re (axe, bucșe, piese ștanțate etc.) și
constituirea, pe genuri de operații, a
unor ateliere independente. Avanta
jul? Specializarea muncitorilor pe
tipuri de operații și creșterea sub
stanțială a productivității muncii,
ceea ce permite secției noastre să
realizeze mașini de cusut de serie
mare". Sîpt măsuri care au permis. în
perioada ce a trecut din acest an,
să se monteze 250 mașini de cusut

ale altor repere, astfel Incit ele să
se încadreze cu exactitate în tole
ranțele prescrise de documentațiile
tehnice. Această grijă stăruitoare
pentru calitate a făcut ca. in anul
trecut, să nu avem nici un refuz din
partea beneficiarilor. Ținem mult ca
prestigiul ciștigat prin muncă, in
fața partenerilor externi, să fie con
solidat prirf calitatea produselor li
vrate.
în efortul de a găsi noi posibili
tăți de promovare a exportului, co
lectivul întreprinderii are permanent
în atenție modernizarea producției.
Dovada : la data documentării noas
tre se experimentau trei noi tipuri
de mașini de eusut-surfilat. Este
vorba, între altele, de mașinile CS-1
și CS-3, a căror turație crește de la
4 000 rotații pe minut la 8 000 rotații
pe minut, de mașinile de cusut lanț
CL-2 și CL-3 cu 1—2 sau 4 ace, din
care a și fost realizată seria zero.
Practic, preocuparea pentru înnoirea
și modernizarea produselor, sarcină
de mare răspundere înscrisă în pro
gramul de ridicare a nivelului tehnic
și calitativ al producției, este vizi
bilă in fiecare secție și atelier.

— Pentru a ne putea Îndeplini
obiectivele propuse in acest dome
niu. ne spune subinginerul Teofil
Orza, de la serviciul personal-invâțămînt. la „Metalotehnica" toată
lumea învață. In cursul anului 1984,
aproape 150 de lucrători au urmat
cursuri de policalificare organizate
in întreprindere, iar în ultimii doi
ani s-a făcut o selecție riguroasă a
noilor angajați. Colectivul nostru s-a
întărit cu circa 200 absolvenți de
liceu și școli profesionale, calificați
în meserii ca acelea de prelucrător
prin așchiere. mecanici de mașini și
utilaje, turnători, electroniști etc.
Relevind aceste rezultate, nu tre
buie înțeles insă că toate proble
mele producției au fost rezolvate.
Subliniem acest lucru deoarece la
secția mecanică
II. cu o pondere
deosebită în activitatea unității, pro
ducția este asigurată cu comenzi nu
mai în proporție de 50 la sută. Ca să
se poată asigura ritmicitate produc
ției ar mai trebui asigurate'comenzi
pentru încă 150 mașini de cusut! De
asemenea, supunem atenției centra
lei de resort — Centrala industrială
mașini și utilaje pentru industria
ușoară -- și un alt aspect. Este
Vorba de asigurarea bazei materiale.
Intre altele. întreprinderea nu are
asigurate integral materiale pentru
necesarul fundamentat pe 1985 Ia 72
de poziții. Totodată, unitatea nu a
primit incă nici repartiții pentru a
putea comanda și contracta. în timp
util, o serie de materiale, cum sint
oțelurile aliate, țevile de construcții,
otelurile de scule, rulmenții, mate
rialele electrice.
Prin tot ce face, colectivul de Ia
„Metalotehnica" dovedește că este
■hotărit să acționeze ferm, cu toate
forțele, pentru realizarea sarcinilor
de plan, pentru a întîmpina alege
rile de la 17 martie cu noi și pres
tigioase fapte de muncă.
,

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul

„Scinteii"

COMENZILE LA EXPORT — ONORATE ÎN AVANS
Produsele

realizate

JUS-sst» li
București .silit in .pre
zent cunoscute și tot
mai intens solicitate iri
peste 70 de țări ale
lumii. Datorită cali
tății și fiabilității lor
în exploatare, motoa
rele care poartă mar
ca
„I.M.E.B."
s-au
impus pe multe piețe
din țări cu tradiție in
fabricația
mașinilor
electrice. O demon
strează cu prisosință
faptul că, de la în
ceputul anului și pînă
în prezent, unitatea
bucureșteană a livrat
unor parteneri externi
produse în valoare de
peste 35 milioane lei.
„Exportul
reprezintă
pentru noi prioritatea
nr. 1 — ne spune ine.
Aurel Militaru, șeful
serviciului export. De
aceea, am luat toate
măsurile organizatori

F—

ce și tehnice nu nurejdiza
te co
menzile. . ci și pentru
a le onora în avans.
Mai exact, pină la 17
martie, cind vor avea
loc alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională și
consiliile populare, co
lectivul nostru va rea
liza suplimentar la
export produse in va
loare de 2 000 000 lei.
ceea ce înseamnă că
vom livra înainte de
termen peste 50 de
mașini electrice de
diferite
sortotipodimensiuni".
în secția a Il-a se
realizează aproape 60
la sută din produsele
exportate de între
prindere. în atelierul
bobinaj.
muncitorul
specialist Nicolae Cio
cârlie ne spune : „As
tăzi. 21 februarie, pînă
la sfirșitul schimbului

-cnw-s.

—

TII vom finaliza un
lot de 60 de. motoare
electrice pe care le li
vrăm in avans cu zece
zile unui nou partener
extern. Noi. muncito
rii de aici, dedicăm
acest succes apropia
telor alegeri de deputați de la 17 martie.
Totodată, prin faptele
noastre de muncă de
zi cu zi, prin rezulta
tele obținute, întregul
colectiv al întreprin
derii iși exprimă ade
ziunea la politica par
tidului și se alătură
oamenilor muncii din
circumscripția electo
rală nr. 1 „23 August"
din Capitală, care au
propus ca tovarășul
Nicolae Ceaușeșcu să
candideze în această
circumscripție pentru
alegerile de deputați
în
Marea Adunare
Națională". (Gheorghe
loniță).
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Resursele energetice refolosibile
- reintroduse în circuitul producției,
valorificate cu maximă eficiență!
In această perioadă in care întregul popor iși mobili
zează forțele pentru a întimpina cu rezultate cit mai
bune in activitatea economică alegerile de la 17 martie,
colectivele de oameni ai muncii se preocupă in aceeași
măsură de îndeplinirea riguroasă a sarcinilor de plan la
producția fizică și de gospodărirea judicioasă a materi
ilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, așa
cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretarul ge
neral al partidului. In cadrul acțiunilor pentru economi
sirea energiei electrice și combustibililor, conducerea
partidului acordă cea mai mare atenție recuperării și va
lorificării resurselor energetice refolosibile. Asemenea
resurse există, practic, in fiecare întreprindere și ele tre
buie cercetate și reintroduse cit mai rapid, integral in
circuitul producției. Un mare potențial de resurse ener
getice refolosibile se află in unitățile din metalurgie,
construcții de mașini, chimie, materiale de construcții,
în care funcționează cuptoare cu flacără. Gazele arse de
la aceste cuptoare conțin o mare cantitate de energie
termică, energie care, dacă nu este valorificată ca atare
sau transformată, prin conversie, în alte forme de ener
gie utilizabile, se pierde la coșul de fum.
Măsurile adoptate in această privință în multe între
prinderi s-au Soldat cu rezultate remarcabile. De regulă,
valorificarea căldurii gazelor de ardere s-a realizat prin
montarea unor cazane recuperatoare, care produc abur
industrial sau energetic, și a unor preîncălzitoare de aer
de combustie. In multe situații, aceste măsuri s-au aplicat
pe fondul modernizării constructive și funcționale a cupZilele trecute, consiliul tehnic al
ÎNTREPRINDERII DE AUTOCA
MIOANE DIN BRAȘOV a ana
lizat și avizat proiectul întoc
mit
de
Institutul
de
cerce
tări științifice și inginerie teh
nologică
pentru
sectoare
calde
(I.C.S.I.T.P.S.C.) din București, pen
tru execuția lucrărilor de recupera
re a căldurii din gazele de ardere
de la cuptoarele aflate in dotare, lu
crări a căror valoare se ridică la
36 milioane lei. Este punctul de ple
care al unei noi etape in bătălia pe
care colectivul întreprinderii brașo
vene o duce pentru recuperarea și
punerea in valoare a resurselor energetice refolosibile.
Cind spunem o nouă etapă ne re
ferim la faptul că. aici, mai mult
decit in alte imități brașovene, o
astfel de preoiupare există de mai
multă vreme. Datorit . constanței și
răspunderii cu care s-a acționat,
rezultatele
obținute
in domeniul

In secția o ll-a montaj, de la întreprinderea de mașini electrice din
București, se lucrează ia un nou lot de motoare destinate exportului
Foto : M. Alexe

0 concluzie esențială desprinsă din adunarea generală

a cooperativei agricole din Ișainița, județul Dolj
Zilele trecute, cind a avut loc adu
narea generală a cooperativei agrico
le Ișainița, județul Dolj, se împli
neau exact 25 de ani de la înființarea
acestei unități. Aceasta a constituit
un bun prilej de a evidenția rezul
tatele bune obținute in sporirea pro
ducției și creșterea veniturilor coope
ratorilor. Bineînțeles, dezbaterile au
fost axate
pe rezultatele anului
trecut. In darea de seamă s-a arătat
că în 1984 s-au realizat în sistem ne
irigat și în condiții de secetă exce
sivă 4 650 kg grîu la hectar, față de
4 400 kg cit prevedea planul; 5 370 kg
orz la hectar, față de 4 400 kg pla
nificate, 5 107 kg porumb boa
be, cu 657 kg peste prevederi.
Realizări de seamă au fost ob
ținute
in
legumicultură
și
in
zootehnie. Ca atare, sarcinile de
livrare Ia- fondul de stat au fost de
pășite cu 520 tone cereale. 330 hecto
litri lapte de vacă și 7.3 tone de
carne. Depășirea producțiilor prevă
zute și reducerea cheltuielilor mate
riale cu peste 4 milioane lei au asi
gurat realizarea in 1984 a unui be
neficiu de 4 896 000 lei.
Atit in darea de seamă, cit și in
cuvîntul participanților Ia dezbateri
ș-a evidențiat că producțiile realizate
in anul trecut nu sînt pe măsura po
sibilităților, a potențialului pămîntului, a bazei materiale de care dispune
unitatea, a tradiției și experienței
acumulate de cooperatorii din Ișalnița.
Mai mulți vorbitori, printre
care Angela Grigore, Ion Ticu, Vasile
E’îcea. Constantin Roșea, Ecaterina
Dascălu și Constantin Andrei,
au
arătat deschis că producțiile bune
înregistrate anul trecut, cu toată se
ceta excesivă, puteau să fie mai mari
dacă s-ar fi înfăptuit întru totul cMe
trei obiective care fuseseră stabilite
fle ;ațl un area . .■ generală precedentă x
folosirea integrală a pămîntului, fer
tilizarea unor suprafețe mai mari cu
gunoi de grajd și respectarea densi
tății plantelor la fiecare cultură. „La
noi, în Ișainița, sînt oameni harnici,
majoritatea dintre ei legumicultori
vestiți, arăta Angela Grigore, inginerul-șef
al cooperativei agricole.
Dar au existat multe neajunsuri in
folosirea integrală a pămintului,
Anul trecut, noi nu am cultivat cel
puțin 15 hectare teren deținut ilegal
de cei care n-au participat la muncă
și o suprafață de vreo 25—40 ari
ocupată de resturi menajere aruncate
de cîțiva cetățeni certați cu spiritul
gospodăresc) O atenție mai mare tre
buie să acordăm și respectării teh
nologiilor. Planul pe 1985 prevede să
obținem 10 tone porumb șțiuleți la
hectar pe jumătate din suprafață.
Eu consider că putem realiza această
producție pe întreaga suprafață de
537 hectare". Propunerea a fost sus

ținută și de alți cooperatori, care au
arătat că prin executarea la timp a
lucrărilor de întreținere recoltele me
dii la hectar pot spori mult.
O atenție aparte a fost acordată
îmbunătățirii activității în legumi
cultura. „Echipa mea, respectînd

densitățile stabilite, a obținut anul
trecut 45 000 kg varză timpurie la
hectar, față de 25 000 kg cit a avut
planul, afirmă cooperatoarea Elena
Flori.
Numai că unele echipe nu
respectă densitățile stabilite. De
aceea, eu propun să fie trași serios
la răspundere cei care încalcă nor
mele tehnice".
Cooperatorii din Ișainița s-au an
gajat nu numai să realizeze produc
țiile planificate — care prezintă în
semnate creșteri față de cele de anul
trecut .— ci să le și depășească sim
țitor. Ca atare, se vor livra in plus
la fondul de sțat 43 tone de griu,
23 hectolitri de lapte, 73 tone po
rumb boabe, 30 tone orz și 200 tone
de legume.

Nicolae BABA1AU
corespondentul

„Scinteii”

Experiența fermelor fruntașe
să fie însușită de toți
cooperatorii
0 cerință și un îndemn puse în evidență de adunarea
generală a cooperativei agricole Suraia, județul Vrancea
In ziua premergătoare
adunării
generale a cooperativei agricole din
Suraia, județul Vrancea, l-am însoțit
pe inginerul Tudor Bădilă, președin
tele unității,, intr-un raid la punc
tele de lucru din cadrul cooperativei.
Notam prezenta la muncă a mai
multor cooperatori pe traseele siste
mului local de irigații, in timp ce
la ferma de legume se pregăteau
solariile, iar in zootehnie am remar
cat atenția îngrijitorilor la pre
pararea hranei animalelor. Pretu
tindeni, același cuvînt de ordine ;
fiecare lucrare să fie făcută cu cea
mai mare răspundere pentru culitate.
în adunarea generală, cooperatorul
Vasile Lazăr, șef de echipă la cul
turi de cîmp, spunea cam așa: „S-au
obținut rezultate bune acolo unde
s-a muncit bine. Liste necesar 'ea
toți, umăr la umăr, Să facem lucrări
de cea mai bună calitate, astfel in
cit pe întreaga suprafață să obținem
recolte mari". De ce această inter
venție ? Pentru că, așa după cum
s-a arătat in darea de seamă, in
anul trecut cooperativa a obținut o
serie de bune rezultate, dar ele pu
teau fi mult mai bune. Anul trecut
la cultura griului, care a ocupat
1 300 hectare, nu s-a realizat pro
ducția planificată. In timp ce la
ferma nr. 2 producția medie la hec
tar a fost de 4 261 kg. superioară
planului, la ferma nr. 1 a atins doar
2 394 kg. La porumb s-a realizat, pe
ansamblul unității, cite 6 031 kg
boabe la hectar, pe o suprafață de
376 hectare. Au fost date însă nu
meroase exemple care demonstrează
rezervele de sporire a recoltelor. De
altfel. s-a și hotărit ca cele 447 hec
tare cu porumb să fie cultivate in
sistem intensiv, pentru a se obține,
producții record de 12 500 kg boabe
la hectar.

„Cu puțini ani in urmă, tot in
această sală — arăta ing. Gheorghe
Petrescu, șef de fermă — ne-am
«alarmat» cind s-a cerut să ridicăm
ștacheta la 5 000 kg porumb la hec
tar. Acum, cine a recoltat 5 000 kg
este «alarmat» de faptul că vecinul
lui a ajuns la aproape 10 000 kg
boabe la hectar. „Dorința de autodepășire — arăta ing. Marin Hagiu,
șef de fermă — trebuie să fie sus
ținută și printr-o mai bună mobili
zare a oamenilor la lucrările de în
treținere a culturilor. Anul trecut,
producția la sfecla de zahăra coborit
la 40 060 kg la hectar". Un timp, la
cooperativa agricolă din Suraia re
colta de sfeclă de zahăr se menținea
Ia 60 000 kg la hectar. In anul trecut,
producțiile mpdiî, la țiectar au fost
de 65 900 kg la ferma -4, tar in cadrul
fermei, .echipa lui Gheorghe Isac a
ajuns la 76 261 kg sfeclă la hectar.
Deci, se poate și mai mult. Iar ea
răspuns, cooperatorii s-au angajat ca
in 1985 producțiile medii la hectar
la sfecla de zahăr să fie de 80 000
kg pe teren irigat și de 60 000 kg pe
teren neirigat.
în același spirit de responsabili
tate și angajare au fost trecute prin
filtrul exigent al analizei și rezul
tatele obținute la celelalte culturi,
în sectorul zootehnic. Programul de
măsuri prezentat adunării, completat
in timpul dezbaterilor cu noi obiec
tive, are în vedere folosirea rațională
a întregului fond funciar, cultivarea
tuturor suprafețelor de teren, gos
podărirea chibzuită a îngrășăminte
lor chimice1 și naturale, a sistemului
de irigații. Dealtfel, așa cum arătam
la început, aici se muncește intens,
pentru ca incă din aceste zile să fie
puse temelii puternice recoltelor din
acest an.

Dan DRAGULESCU
corespondentul

„Scinteii"

CREȘTEREA RANDAMENTULUI ENERGETIC AL INSTALAȚIILOR
-PREOCUPARE MAJORĂ A COLECTIVULUI MUNCITORESC

toarelor, ceea ce, împreună cu recuperarea căldurii ga
zelor de ardere, a avut drept efect sporirea generală a
randamentului energetic in aceste instalații. Desigur,
uneori nu a existat experiența necesară ori s-a mers pe
soluții simple de instalații de recuperare realizate mai
ales prin autoutilare. Alteori însă, specialiștii din cerce
tare nu au oferit cele mai bune rezolvări sau instalațiile
realizate nu au fost întreținute în mod corespunzător.
Cert este că multe din echipamentele de recuperare a
căldurii din gazele de ardere ale cuptoarelor nu-și reali
zează parametrii proiectați, ceea ce înseamnă că o parte
din resursele energetice refolosibile respective continuă
să fie, irosite. Pentru a ilustra cit de important este po
tențialul energetic conținut în resursele nefolosite incă,
deoarece cuptoarele nu au fost dotate cu echipamente
recuperatoare, putem arăta că in 15 unități constructoare
de mașini se irosesc anual 122 400 tone combustibil con
vențional.
Se desprinde deci necesitatea desfășurării unor acțiuni
hotărite pentru modernizarea și echiparea tuturor cup
toarelor cu instalații de recuperare a căldurii gazelor de
ardere. Pentru a scoate in evidență soluțiile adoptate și
care se cuvin generalizate, pentru a releva, totodată, cau
zele neajunsurilor existente și măsurile care se impun,
„Scinteia" își propune să realizeze un ciclu de articole în
care sâ evidențieze situațiile din unele întreprinderi, punc
tele de vedere ale specialiștilor și ale factorilor de răs
pundere) din forurile de resort.

gospodăririi resurselor energetice
sint evidente. Bineînțeles, pe primul
plan s-au situat măsurile . inițiate
in scopul creșterii randamentului
energetic al utilajelor mari consu
matoare de gaz metan : cuptoare de
încălzit și topit metalul, de trata
ment termic primar și secundar etc.
In paralel s-au manifestat preo
cupări susținute pentru perfecționa
rea tehnologiilor de fabricație, in
scopul reducerii consumurilor ener
getice. Ilustrative în acest sens sirit
măsurile adoptate în cadrul secției
forjă, cel mai mare consumator de
combustibil din întreprindere. Aici,
cu cițiva ani în urmă a început să
fie transpus în viață un program
care prevede dotarea secției cu cup
toare care au un randament termic
mai ridicat și modernizarea cuptoa-'
relor existente, acțiune care a condus
la o diminuare substanțială a con
sumurilor'specifice energetice ; com
parativ cu perioada care a precedat

Și intr-o unitate cu rezultate
bune există importante rezerve
de sporire a producției

declanșarea acestei acțiuni, consu
mul specific de gaz metan pe tona
de piese forjate a scăzut cu peste
40 la sută.
Concomitent cu măsurile aplicate
în scopul creșterii randamentului
termic al unor utilaje și instalații,
specialiștii întreprinderii și-au con
centrat eforturile și într-o altă di
recție. Ia fel de importantă : recu
perarea și reintroducerea in circui
tul productiv al resurselor energe
tice refolosibile provenite in special
din gazele de ardere și din aburul
tehnologic, resurse cu un potențial
termic de peste 22 000 tone combus
tibil convențional. Și în cazul aces
tei acțiuni s-a acordat prioritate
secției forjă, din activitatea căreia
rezultă peste 70 la sută din resur
sele
energetice
refolosibile
ale
uzinei.
După cum ne-a informat ing.
Traian Florea. din cadrul secției

forjă, pentru recuperarea căldurii
din gazele fierbinți rezultate din
procesul de încălzire a semifabrica
telor. pină in prezent au fost mon
tate circa 40 de echipamente care
asigură, deocamdată, o recuperare
primară a unei părți din potenția
lul termic. Concret, gazele fierbinți
evacuate din cuptoare ajung în recu
peratoare la o temperatură de circa
1 000 grade C. O parte din aceas
tă căldură este utilizată din nou
in procesul de producție pen
tru preîncălzirea aerului de com
bustie introdus în cuptoare, ceea
ce contribuie la menținerea unei
temperaturi ridicate in cuptoare
și determină deci reducerea con
sumului de gaz metan. Practic. în
ultimii patru ani, de la 0,518 tone
combustibil convențional pe tona de
piese forjate, norma de consum a
ajuns la 0,448 tone combustibil con
vențional pe tona de piese forjate.
Edificator în acest sens este și fap
tul că, deși anul trecut s-a realizat
o producție de piese forjate cu 300
tone superioară anului precedent,
consumul de gaz metan a scăzut cu
1.2 milioane mc.
Circa jumătate din căldura ajunsă
în recuperatoare continuă insă să se
irosească.
In 6ecția forjă au mai
rămas de montat opt recuperatoare,
care vor fi instalate în timpul opri
rii cuptoarelor
respective pentru
executarea reparațiilor capitale.
Cum s-a acționat in cazul unor
cuptoare din alte secții și de la alte
locuri de muncă ? în urma unor
măsuri asemănătoare. în sculărie. la
debitări și în alte locuri s-a reușit
să fie recuperate, numai din gazele
arse, resurse energetice refolosibile
echivalind cu circa 5 000 tone com
bustibil convențional.
— Perseverînd în această acțiune
— ne-a relatat ing. Ștefan Havady,
din cadrul compartimentului energetic-șef — colectivul întreprinderii
noastre a reușit să obțină o serie de
rezultate deosebit de bune. Este
vorba. mai întîi. de recuperarea
căldurii conținute în aburul de purje

de la două cazane tip CR 30. din
cadrul centralei termice. Cu ajuto
rul căldurii din purje se preincălzește apa cu care sînt alimentate
aceleași cazane. înlocuindu-se abu
rul folosit pină nu ele mult în acest
scop. în al doilea rind, este vorba
de recuperarea căldurii din procesul
de obținere a bioxidului de carbon
si utilizarea acesteia la prepararea
a 105 mc apă caldă menajeră pe
oră. care, odată cu creșterea debi
tului de apă din conducta uzinei,

valorificate, fapt care duce la iro
sirea in continuare a unei părți din
resursele energetice refolosibile. De
acest lucru te convingi cu ușurință
urmărind funcționarea utilajelor din
secția forjă.
Ce se poate constata ? întîi fap
tul că marea majoritate a cuptoa
relor — cu una sau două camere —
sint echipate cu recuperatoare de
căldură. Cite recuperatoare funcțio
nează efectiv cu randament maxim,
este mai greu însă de stabilit. Dar,

Ce relevă bilanțul resurselor energetice refolosibile din căl
dura gazelor arse la întreprinderea de autocamioane Brașov

- in tone combustibil convențional Total resurse
energetice refolosibile

12500
va fi expediată spre cele 10 000 apartamente din cartierul
„Steagul
roșu".
Lucrările
respective sint
practic încheiate, dar instalațiile și
conductele nu pot fi date in ex
ploatare din lipsa debitului de apă
necesar. Pe aceste două căi se. vor
recupera alte resurse energetice re
folosibile cu un potențial de 5 000—
5 500 tone combustibil conventional
pe an.
Fără a subaprecia eforturile de
puse și rezultatele înregistrate pînă
acum de colectivul întreprinderii de
autocamioane în recuperarea și va
lorificarea resurselor energetice re
folosibile. nu poate fi totuși trecut
cu vederea faptul că. în acest do
meniu, rămîn încă probleme care nu
și-au găsit pe deplin rezolvarea,
ceea ce face ca eforturile uma
ne și materiale învestite în lu
crările executate în acest scop să
nu atingă eficiența scontată. Cu
alte cuvinte, condițiile tehnice asi
gurate pînă acum nu sînt pe deplin

recuperate

5000

Din care :
nerecuperate

7500

judecind după temperatura gazelor
care ajung la coșul de fum, este
limpede că recuperatoarele nu func
ționează cum trebuie, lăsind să se
irosească mari cantități de energie
termică. Problema randamentului cu
care lucrează recuperatoarele rămîne în continuare deschisă. In secție
există citeva cuptoare din care căl
dura iese in voie, odată cu gazele
arse, pierzîndu-se in imensitatea
halei. Ni s-a explicat că și cuptoa
rele respective urmează să fie echi
pate cu recuperatoare primare cu
ocazia opririi lor pentru reparații
capitale.
Materializarea proiectului de exe
cuție al lucrărilor de recuperare a
căldurii gazelor de ardere de care
aminteam la început va trebui ca,
in final, să pună în valoare resur
se energetice echivalente cu 7 500
tone combustibil convențional anual.
Căldura recuperată va fi utilizată
la prepararea a 175 mc apă caldă
menajeră pe oră, destinată car

tierului de locuințe „Steagul roșu"
și, bineînțeles, necesităților uzinei.
Mai rămîn insă de recuperat și va
lorificat și alte resurse energetice
refolosibile. Solicităm explicații în
acest sens inginerului lancu Purcăroiu, director tehnic al întreprin
derii. care ne-a spus :
— în cazul sectoarelor productive,
mai ales al forjei, accentul princi
pal a lost pus pe recuperarea pri
mară. adică pe resursele cu poten
tial termic ridicat pe care
le-am
reintrodus parțial în circuitul pro
ductiv. Acum ne aflăm in fața unei
noi etape, și anume trecerea la re
cuperarea secundară a resurselor cu
potențial termic redus de pină la
500 grade. Există un proiect în acest
scop al I.C.S.I.T.P.S.C. București, pe
care l-am avizat. El conține insă
unele probleme nepuse încă la
punct, fapt ce a determinat ca unii
din specialiștii noștri și de Ia Insti
tutul de proiectări construcții de
mașini (I.P.C.M.) — filiala Brașov
să manifeste neîncredere față de
eficiența soluției. Desigur, cu con
cursul nostru, proiectantul poate și
trebuie să îmbunătățească soluția
propusă, s-c adapteze la condițiile
și specificul
procesului tehnologic
din fiecare secție unde urmează să
fie aplicată.
Pentru început vom
trece — odată cu obținerea avizelor
legale — la aplicarea acestei soluții
la secțiile unde se ridică mai pu
ține probleme, urmind ca apoi să fie
generalizată în intreaga uzină.
Fără îndoială, recuperarea acestor
resurse energetice
refolosibile nu
trebuie tergiversată. De asemenea,
este necesară întărirea spiritului de
răspundere și disciplină la toate locu
rile de muncă în vederea utilizării
cu randament cit mai ridicat a uti
lajelor termice existente și în special t
a celor destinate recuperării și va
lorificării resurselor energetice refo
losibile.

Nicolae MOCANU
corespondentul

„Scinteii"

In
alegerile
de la
17 martie

UN VOT PENTRU împlinirile socialiste ale prezenjvlul
UN VOT PENTRU VIITORUL LUMINOS AL PATRIEI NOASTRE

Se poate spune că fiecare oraș, fiecare comună constituie tot atîtea vaste
șantiere, care asigură ridicarea economico-socială impetuoasă a tuturor locali
tăților patriei noastre, care devin cu fiecare an tot mai frumoase, asigurînd
în același timp condiții de muncă, de locuit tot mai demne pentru toți oamenii muncii.
NICOLAE CEAUȘESCU

FILE DE ISTORIE

1981-1985
Ani de mari înfăptuiri edilitare
• în anii actualei legislaturi s-au construit
aproape 800 000 NOI LOCUINȚE, ceea ce
echivalează cu un ritm de o locuință nouă la
fiecare trei minute.
• Pentru dezvoltarea fondului locativ s-au
alocat în actuala legislatură PESTE 120 MI
LIARDE LEI, sumă ce depășește de 5 ori va
loarea investițiilor pentru locuințe din între
gul deceniu 1951—1960.
• Noile construcții de locuințe s-au reali
zat pe baza schițelor de sistematizare, care
asigură transformarea tuturor localităților în
așezări moderne, tot mai înfloritoare.
• O dată cu realizarea noilor construcții de
locuințe, s-au dat în folosință PESTE 6 500
MAGAZINE, 13 300 UNITĂTI DE SERVICII
MEȘTEȘUGĂREȘTI, 6 700 SĂLI DE CLASĂ,
numeroase policlinici, spitale, alte construc
ții de interes public.
• De o atenție aparte s-a bucurat în ultimii
ani creșterea gradului de confort al locuin
țelor, prin mărirea numărului de camere lo
cuibile și sporirea suprafeței afectate încăpe
rilor anexă. Dacă în 1980 apartamentele cu
mai mult de 3 camere reprezentau 40,9 la
sută din fondul locativ dat în folosință, în 1984
această pondere a crescut la 45,3 la sută.
• Suprafața locuibilă ce revine pe o per
soană este în prezent de PESTE 12 MP.
• Pentru realizarea dotărilor tehnico-edilitare aferente noilor construcții de locuințe,
s-au alocat în anii actualei legislaturi fonduri
de investiții de CIRCA 40 MILIARDE LEI.

1986-1990
Nouă cetăieni din zece
vor locui in case noi
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25 SEPTEMBRIE 1980 Amploarea construcțiilor de locuințe, planurile de sistematizare,
1 noile realizări urbanistice din întreaga țară sînt indisolubil legate de activitatea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al partidului. Cu ocazia vizitelor de lucru în județe, cu prilejul a diferi•
*
te consfătuiri, secretarul general al partidului a analizat și analizează mersul construcțiilor de lo■
cuințe, stadiul îndeplinirii sarcinilor de plan în acest domeniu atît de important al vieții oamenilor, lată,
în imaginea de față, un aspect din timpul vizitei de lucru din 1980 în județul Bacău, cînd a fost exa
î minată schița de sistematizare a municipiului de pe Bistrița.
i—

î

-J

• Investițiile alocate pentru construcții de
locuințe, învățămînt, cultură, ocrotirea sănă
tății, educație fizică și sport vor însuma în
viitorul cincinal APROAPE 135 MILIARDE LEI.
• LA SFÎRSITUL ANULUI 1990, APROAPE
90 LA SUTĂ DIN POPULAȚIA TĂRII VA LO
CUI ÎN CASE NOI.
• Se vor accentua acțiunile de sistemati
zare rurală, prin concentrarea în comune
mari a satelor și gospodăriilor izolate, urmînd
ca noile locuințe să fie construite cu 2—4
niveluri.
• Anual se vor construi 10 000—15 000 DE
APARTAMENTE din fondurile statului, care
urmează să fie vîndute locuitorilor satelor.
• în cursul cincinalului viitor, ca urmare a
dezvoltării orașelor și transformării unor cen
tre comunale în orășele agroindustriale,
POPULAȚIA DIN MEDIUL URBAN VA ATIN
GE O PONDERE DE 57—58 LA SUTĂ DIN
TOTALUL POPULAȚIEI ȚĂRII.
• Prin realizarea noilor construcții din pe
rioada 1986—1990 și, în continuare, pînă în
anul 2000 va fi posibilă soluționarea pe de
plin a problemei locuințelor.
• Se va încheia procesul de organizare
teritorială și de sistematizare a tuturor loca
lităților țării. Ca urmare a acestui proces, al
ridicării economice și sociale a tuturor loca
lităților, se va realiza o apropiere tot mai
mare a condițiilor de muncă și de viață de la
sate de cele de la orașe.

în actuala legislatură

Peste 2,6 IlfiM de ceâtsd -w tocunie moderne
1

sto:* ■ uA W
CEȚĂȚENE Șl CEȚĂȚENH
Votind la 17 martie candidații Fron
tului Democrației și Unității Socialiste,
votați pentru înflorirea scumpei noastre

st

Azi proiecte, mîine realități

In cincinalul 1996-B90 se vor cnnstrni 750000 Ni apartamente

patrii, pentru prosperitatea ei, pentru ca
fiecare cetățean, intreaga națiune să be

neficieze de o calitate nouă, superioară
a vieții, de condiții mereu mai bune de
locuit, pentru afirmarea tot mai puterni
că a umanismului revoluționar, în centrul
căruia se află fericirea omului!
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STIL DE MUNCĂ REVOLUȚIONAR, STIL DE MUNCĂ EFICIENT

MOMENTE HOTARÎTOARE ATE 1UPTEIPOPORUIUI ROMÂN
V

Cum acționați pentru creșterea ralului muncii
puliticn-urganizaturice in îndeplinirea sarcinilor economice
Continuăm, să publicăm opinii ale unor prim-secretari ai comi
tetelor municipale de partid înlesnind în acest fel, prin interme
diul. paginilor ziarului, un schimb de experiență asupra stilului
de muncă al organelor și organizațiilor de partid.

1. Ce experiențe din stilul și metodele de muncă
și-au dovedit eficiența practică în activitatea organului
de partid și pe care vă propuneți să le perfecționați și
generalizați în acest an ?

la care răspund
prim-secretari
ai comitetelor municipale
de partid

Activitatea de partid

-puternic ancorată in
cerințele producției
loan CARANGHEL
prim-secretar al Comitetului
municipal Galați al P.C.R.

Având tn vedere aportul im
portant pe care-1 are Galațiul
in economia județului, comi
cul municipal de partid s-a orienit si preocupat. în primul rînd,
ătre mai buna cunoaștere și
onducere a activității industriadin teritoriu. S-a insistat pen-u analizarea intr-un spirit de exiență și înaltă responsabilitate a
iodului în care comuniștii, organiațiile de partid de la fiecare loc de
luncă stăpînesc și rezolvă probleîele cu care se confruntă. Vorbind
espre experiența proprie relevată
1 ultima perioadă, aș sublinia preiuparea, stăruința comitetului muicipal de partid pentru adoptarea
nui stil de muncă dinamic, care
S prevină apariția unor aspecte neative. pe de o parte, și să stăpîneasi, pe de alta, cerințele mereu spote pe care le presupune conduerea activității economice dintr-un
lunicipiu cum e Galațiul, cu zeci de
itreprinderi din diferite domenii :
e la construcția de nave și metatrgie la industriile ușoară, alimeniră, chimică, de prelucrarea lemnuîi etc.
Rezultatul acestui stil de
îuncă s-a concretizat printr-o actiitate de partid desfășurată de către
irourile organizațiilor de bază mai
uternic legată de problemele și cențele concrete ale producției. Ele
unosc astăzi mai bine fenomenul eonomic, se implică, acționând'și insrvenind mai activ, mai operativ și
fiițient prin intermediul formelor și
lijloacelor muncii de partid, pen
ii realizarea sarcinilor de plan ce
îvin colectivelor respective. S-a instat pentru o mai largă și eficientă
articipare a oamenilor muncii la reolvarea problematicii de la locurile
e muncă, prin dezbaterile în cadrul
dunărilor generale de partid, prin
lte mijloace, a experiențelor pozive. dar și a neajunsurilor ce mai
xistă pe linia înfăptuirii exemplae a planului. In acest context, orgaele și organizațiile de partid au inistat pentru mai temeinica impliea• a cadrelor de specialiști din
inducerea
echipelor.
atelierelor,
scțiilor. Întreprinderilor, atît in

î

2. Care sînt direcțiile in care vă propuneți să ac
ționați imediat pentru eliminarea unor neajunsuri,
pentru creșterea eficienței muncii politico-organizatorice ?
organizarea șl desfășurarea optimă a
activității productive a colectivelor,
cit și în dinamizarea activității po
litice. contribuind prin aceasta ca
organizația de partid să-și exercite
efectiv, în mod permanent rolul de
conducător la locul de muncă. Acționind astfel, un număr de întreprin
deri gălătene au obținut depășiri
de plan in 1984, între ele fiind Șan
tierul naval, întreprinderea lamino
rul de tablă, întreprinderea de ulei
„Prutul", întreprinderea navală de
elice INETOF, întreprinderea me
canică de echipamente hidraulice ș.a.
In zilele acestea premergătoare ale
gerilor generale de deputați de la 17
martie, organele și
organizațiile
noastre de partid își intensifică ac
țiunile politice pentru a asigura întîmpinarea acestui eveniment deose
bit cu rezultate cît mai bune în
toate domeniile de activitate, in pri
mul rînd în domeniul productiv.
Conferința de dare de seamă și
alegeri a organizației munici
pale de partid a analizat într-un spirit de înaltă exigentă acti
vitatea politico-organizatorică des
fășurată, dezbaterile evidențiind că
pentru viitor esențială este genera
lizarea acelor forme și metode
ale muncii de partid care și-au
dovedit viabilitatea. Or, la acest
capitol mai avem Încă multe de
făcut. Rezultatele economice cu
care am încheiat anul 1984 nu ne
mulțumesc, ele ilustrînd că nu
toate organele și organizațiile de
partid din unitățile economice — și
îndeosebi cele de la întreprinderea
de sîrmă, cuie și lanțuri, întreprin
derile „Apollo", „Textila". „11 Iu
nie", întreprinderea de prelucrare a
lemnului, întreprinderea piscicolă,
Avicola — au muncit cu maximă
responsabilitate pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor, pentru elimina
rea cauzelor interne ce au influen
țat îndeplinirea unor indicatori ai
planului. De asemenea, nu în toate
unitățile organizațiile de partid ac
ționează cu fermitate pentru mobili
zarea tuturor comuniștilor la înlătu
rarea celor mai mici surse de risipă,
pentru punerea în valoare a tuturor
posibilităților de economisire a ener
giei electrice și combustibililor. Insistînd în continuare pe institui
rea unui stil de muncă dinamic, ba
zat pe consultarea și atragerea
într-o măsură mai largă a co
muniștilor. a specialiștilor, a tutu
ror oamenilor muncii la adoptarea
deciziilor și înfăptuirea hotărîrilor,
ne-am propus acțiuni pentru crește
rea eficienței activității politico-edu
cative în vederea sporirii răspunderii
și eliminării abaterilor de la disci
plina muncii, a altor atitudini ce
grevează asupra producției și com
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portării In societate. Ne-am propus ca,
desprinzînd maximum de învățămin
te din neajunsurile anului trecut, acționînd pentru generalizarea acelor
experiențe bune' folosite în vederea
ridicării nivelului de conștiință, creș
terea spiritului revoluționar, a răs
punderii,
să
asigurăm
partici
parea efectivă a fiecărui comunist,
a fiecărui om al muncii la îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce re
vin municipiului Galați din docu
mentele Congresului al XIII-lea al
partidului, pentru a încheia cu bune
rezultate planul pe anul 1985. ca și
pe întregul cincinal.

Acțiuni concrete la

locul de muncă, acolo
unde

se

hotărăște

realizarea planului
loan DIȚ
prim-secretar al Comitetului
municipal Satu Mare al P.C.R.

In vederea sprijinirii concrete
a organelor și organizațiilor
de partid, a organelor de
conducere colectivă pentru perfec
ționarea muncii și înlăturarea unor
neajunsuri,
comitetul
municipal
de partid a promovat, cu bune
rezultate, metoda analizelor în șe
dințe de birou și secretariat, ori
de cite ori situația impunea acest
lucru, organizate la fața locului,
in unitățile economice. Pe baza
unor tematici care urmăreau prin
cipalele laturi ale activității economico-sociale, organizatorice și po
litico-educative, a fost supusă astfel
analizelor activitatea
organizațiilor
de partid, a consiliilor
oamenilor
muncii, organizațiilor de masă și
obștești de la întreprinderile „Unio",
„Mondiala", întreprinderea de pre
lucrare a lemnului, întreprinderea
de piese auto, Antrepriza de construcții-montaj și altele — analize
finalizate cu măsuri concrete, cu
termene și responsabilități precise,
care, în final, au condus la elimi
narea neajunsurilor și îmbunătăți
rea activității. S-a statornicit, de asemenea, în stilul de muncă al co
mitetului municipal de partid prac
tica dezbaterii prealabile, in orga
nismele democrației muncitorești, a
principalelor măsuri pe care urmea
ză să le adopte organul municipal
de partid în scopul perfecționării și
creșterii eficienței activității poli
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tice, economice, organizatorice, so
ciale, culturale. Aceste dezbateri au
loc cu activul de partid, cu consi
liile și comisiile pe probleme ale co
mitetului municipal, cu deputății,
cu organele locale ale organi
zațiilor de masă și obștești. In urma
unor astfel de consultări s-a stabilit
contribuția unităților economico-sociale la realizarea obiectivelor edilitar-gospodărești, la repararea și în
treținerea centralelor termice, iar. ca
un exemplu recent, măsurile concre
te pe unități și cartiere pentru in
staurarea unui regim sever de eco
nomisire a energiei electrice, a com
bustibililor în condițiile grele ale acestei ierni. Pe aceeași linie, a întă
ririi permanente a legăturilor cu
masele, aș mai aminti practica co
mitetului municipal de partid de a
centraliza lunar, la nivelul munici
piului, cele mai importante propu
neri făcute în adunări generale de
partid, ședințe de birou, plenare, adunări generale ale oamenilor mun
cii, adunări cetățenești vizînd per
fecționarea activității organelor și
organizațiilor de partid, a organelor
de stat, dezvoltarea economico-socială a municipiului și repartizarea
lor spre urmărire pînă la soluțio
narea efectivă, membrilor biroului
comitetului executiv al consiliului
popular, conducerilor de unități sau
organismelor în competența cărora
revin. Și cel mai important este fap
tul că urmărim cu rigurozitate ca cei
cărora li se încredințează spre rezol
vare propuneri ale oamenilor muncii
să raporteze la termenele stabilite în
cadru organizat despre modul de so
luționare a acestora.
Analizind activitatea organelor
și organizațiilor de partid din
municipiu, prin prisma exigen
țelor și cerințelor formulate de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de la tri
buna celui de-al XIII-lea Congres,
reevaluîndu-ne în spirit critic și au
tocritic propria activitate, putem
spune că avem încă numeroase
posibilități pentru a ne îmbunătăți
continuu stilul și metodele de mun
că spre a le conferi o eficiență
certă, cît mai ridicată. Experien
ța. metodele folosite la care m-am
referit în răspunsul la prima în
trebare. ca și multe altele, le
vom continua în acest an pe un
plan superior, firesc perfecționă
rilor inerente oricărui proces în
dezvoltare, pentru a obține rezul
tate cit mai bune în toate domeniile
de activitate. Pentru perfecționarea
muncii de partid, în acest an, pen
tru înlăturarea unor neajunsuri și
creșterea eficientei muncii politicoorganizatorice, ne propunem să asi
gurăm o mai profundă și temeinică
instruire a tuturor organelor de
partid, a propagandiștilor, a cadre
lor din conducerea organizațiilor de /
masă și obștești pentru a-și înde
plini în cele măi bune condiții sarci
nile încredințate. Ne preocupă, de
ăsemenea, în cel mai înalt grad ur
mărirea concretă, pe domenii de ac
tivitate, a modului în care.se îndepli
nesc hotărîrile organelor superioare
de partid și de stat, propriile hotăriri; promovarea în întreaga noastră
activitate de partid a spiritului com
bativ, revoluționar față de neajun
suri, pentru afirmarea noului în toa
te domeniile de activitate ; aplicarea
cu fermitate a experiențelor poziti
ve, a metodelor eficiente de antre
nare a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii la înfăptuirea exem
plară a sarcinilor economice în pe
rioada care precede alegerile gene
rale de deputați de la 17 martie, în
întreg acest ultim an al actualului
cincinal.
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Pentru demna și vitejeasca lor con
duită, 300 000 de militari români au
fost decorați cu ordine și medalii so
vietice, cehoslovace, ungare și româ
nești. In slujba războiului antihitlerist
a fost pus întreg potențialul economic
și uman al țării, întregul popor ro
mân angajindu-se, ca un singur om,
în efortul de sprijinire a frontului,
pentru scurtarea războiului. Contri
buția economică a tării noastre la
războiul antihitlerist se cifrează la
peste 1 miliard de dolari, sumă ce
echivalează cu de 4 ori veniturile
bugetare ale României din anul fi
nanciar 1937—1938. Prin efectivele
prezente pe front, prin uriașul său
efort economic România s-a situat,
așa cum s-a subliniat chiar în epocă.

ma fundamentală a contemporanei
tății.
ample mișcări de rezistentă popu
în acest sens, tovarășul Nicolae
lară Ia scară națională, s-a rea
Ceaușescu sublinia îndatorirea de
lizat unirea tuturor forțelor pa
imensă răspundere de a trage toate
triotice, democratice și antifasciste
concluziile din împrejurările și cau
ale țării într-un larg, cuprinză
zele ce au dus la declanșarea celui
tor front național care a consti
de-al doilea război mondial, de a
nu se uita marile lecții ale istoriei,
tuit temelia trainică a victoriei
glorioasei revoluții de eliberare so
învățămintele anilor de pregătire și
cială și națională, antifascistă și andesfășurare a acestei pustiitoare
tiimperialistă declanșată la 23 Au
conflagrații. Cu deosebire, se impu
ne unirea tuturor forțelor democra
gust 1944.
Din primele momente ale revoluției,
tice, progresiste, a popoarelor dor
nice de pace, conlucrarea lor activă
acționînd însuflețit de o unică voință,
—
cel mai bun scut impotriva ori
poporul român a întors armele împo
căror tendințe agresive, a evoluției
triva Reichului nazist, alăturindu-se
evenimentelor către confruntare.
cu întregul său potențial militar și
In numele idealului păcii, al telu
economic
coaliției
antihitleriste.
lui suprem al aAșa cum se apărării
dreptu
rată în Hotărirea
lui fundamental
Comitetului Po
al
oamenilor,
al
litic Executiv al
ANIVERSAREA A 40 DE ANI DE LA VICTORIA
popoarelor
Ia
C.C. al P.C.R.,
viată, la creație
„angajarea Româ
pașnică, la exis
niei, alături de
ASUPRA FASCISMULUI Șl SĂRBĂTORIREA
tență liberă, de
SovieUniunea
sine
stătătoare.
tică și celelalte
România
socia
forțe ale Națiu
ZILEI
INDEPENDENTEI
ROMÂNIEI"
listă. președintele
nilor Unite, în
Nicolae Ceaușescu
războiul antifas
cu
militează
cist, într-un mo- -----------------------conneabătută
ment cînd soarta
pe
a
patra
poziție
în
cadrul
coali

pentru
o
politică de
acestuia nu era decisă, cînd Ger
secvență
ției antihitleriste, contribuind la
de colabodezarmare și pace.
mania nazistă era departe de
.
scurtarea războiului cu circa 200 de
a fi învinsă, a dat o puterni
rare și destindere, Sub marea
zile.
flamură a luptei pentru pace a pocă lovitură planurilor strategice
poarelor, pentru alungarea norilor
ale lui Hitler, a dus la prăbușirea
Cele patru decenii care au trecut
întregului front din Balcani, deschiaducători de primejdie de pe cerul
de la încheierea victorioasă a războomenirii,
poporul român își face
zînd larg calea înaintării rapide a
iului au fost martorele unor pro
auzit glasul — distinct, cu putere,
armatelor sovietice și zdrobirii dis
funde transformări revoluționare.
răspicat — cerînd tuturor forțelor
pozitivului militar al Germaniei na
In Europa, în Asia, în America La
ziste în această parte a Europei.
politice progresiste, tuturor celor
tină, noi popoare au pășit pe calea
cărora le sint aproape de inimă
Aceasta a scurtat cu cel puțin 6 luni
edificării socialismului ; s-a destră
prezentul și viitorul omenirii,1 să ac
durata războiului, a grăbit în mod
mat sistemul colonial, zeci și zeci de
ționeze, să se înregimenteze activ
hotărîtor victoria armatelor aliate
noi popoare dobindindu-și astfel in
impotriva Germaniei fasciste".
în lupta pentru pace, să spună un
dependența. Astăzi se afirmă cu tot
arAcoperindu-se
de
glorie,
NU ! hotărit războiului, cursei înar
mai multă vigoare voința popoarelor
mărilor, politicii de forță.
mata română a participat, alăde a trăi și a se dezvolta în mod
turi de trupele sovietice, la eli
Politica activă și constructivă a
liber, de a fi stăpîne pe propriile
berarea Transilvaniei de nord, iar
țării noastre, a președintelui Nicolae
destine.
apoi la eliberarea Ungariei, Ceho
Ceaușescu
în problema salvgardării
Totodată însă, în lume au loc ma
slovaciei și a unei părți din terito
păcii — problema cea mai arzătoare
nifestări ale politicii de forță și dic
riul Austriei, pînă la victoria depli
a epocii noastre — a adus și aduce
tat, de păstrare și dobîndire de noi
nă asupra fascismului. Vreme de
României un imens prestigiu inter
sfere de influentă, se mențin și se
aproape nouă luni, armata română
național, sporind necontenit numă
agravează conflicte și focare de ten
a dat aspre bătălii cu trupele hitlerul prietenilor săi. Pretutindeni în
siune vechi și se ivesc altele noi.
riste, străbătînd prin luptă circa
lume,
în inima și cugetul celor pen
Cursa înarmărilor a dobîndit un
1 700 de kilometri de pe țărmul Mă
tru care pacea este bunul cel mai de
ritm și un volum fără precedent. Toa
rii Negre și pînă în apropiere de
preț, țelul suprem, cuvintele „Româ
te acestea au dus la deteriorarea cli
Praga, în inima Cehoslovaciei. Pe
nia — Ceaușescu" sint sinonime cu
matului internațional, la o gravă în
acest drum al eroismului și dîrzeniei
cuvintele
„Pace-Prietenie-Colabocordare în raporturile dintre state, la
ostășești, militarii români au elibe
rare". Alăturarea acestor cuvinte
creșterea pericolului unui nou război
rat 3 831 de localități, între care 53
ilustrează adînca prețuire pentru un
mondial, care, avînd în vedere inten
de orașe. Dintre cei aproape 540 000
mare om al epocii sale, pentru un
sificarea cursei înarmărilor, în spe
de ostași români care au participat
conducător de stat cane, acționînd
cial a înarmărilor nucleare, ar avea
la marea bătălie împotriva fascis
cu neabătută consecventă pentru
drept rezultat distrugerea civilizației
mului, aproape 170 000 au căzut în
necontenita dezvoltare a țării sale,
omenești. De aceea, asigurarea păcii,
luptă, au fost răniți sau dați dispă
militează cu aceeași statornicie, fer
preîntimpinarea războiului, oprirea
ruți ; adică unul din trei ostași ro
mitate și responsabilitate pentru
cursei înarmărilor constituia problemâni a pierit sau a sîngerat în luptă.
cauza păcii internaționale, cauză a
popoarelor de pretutindeni.
Partidul și statul nostru consideră
că oel mai potrivit mod de a sărbă
tori victoria asupra fascismului îl
constituie intensificarea luptei pentru
dezarmare și pace, pentru eliberarea
continentului nostru de orice fel de
arme nucleare, sporirea eforturilor,
conlucrarea tuturor națiunilor dori
toare de pace, a tuturor forțelor pro
gresiste pentru soluționarea construc
tivă a marilor și complexelor proble
me cu care este confruntată ome
nirea în epoca pe care o străbatem.
La 9 Mai 1945, evenimentele au
aflat poporul român în primele rînduri ale luptei pentru zdrobirea fas
cismului, pentru încheierea războiu
lui și apropierea păcii mult visate.
Astăzi, la 40 de ani de la măreața
zi a Victoriei, poporul român, făurindu-și conștient prezentul și viito
rul, acționează cu înaltă responsabi
litate pentru apărarea păcii, pentru
oprirea cursei înarmărilor, pentru
dezarmare, conferind o nouă strălu
cire vocației sale de pace, ilustrată
pregnant de-a lungul întregii sale
istorii. Este acesta supremul omagiu
adus celor care au luptat pentru
zdrobirea fascismului, care au căzut
și au sîngerat pentru bunurile cele
Trupele române eliberatoare, primite cu entuziasm de populația unui sat
mai de preț ale fiecărui popor — li
din Transilvania
bertatea și pacea.

s"
Nu de mult. Ia Slobozia (din
inițiativa Comitetului județean de
cultură și educație socialistă Ia
lomița și A.T.M.) a avut loc un
fructuos schimb de experiență re
feritor la interferențele dintre tea
trul profesionist și cel de amatori,
Ia care au participat reprezentanți
ai ambelor „părți", inclusiv dra
maturgi. regizori, critici. Cadrul
întâlnirii l-au constituit mai multe
spectacole
programate
compact
timp de cîteva zile. Ialomițenii au
putut aplauda cu acest prilej spec
tacole de ținută ale Teatrului „C.I.
Nottara" și frumoasa evoluție a
grupului „Eveniment" al Ansam
blului U.T.C. — tineri muncitori,
tehnicieni, studenți, sub conduce
rea unui actor de aceeași vîrstă
eu ei. Constantin Fugașin (de la
Teatrul „Ion Creangă"). La rindul
lor, oaspeții au putut urmări mon
tări ale Teatrului muncitoresc din
Urziceni. ale Teatrului popular ăl
Casei de cultură din Slobozia și
ale Grupului microsatiric al Casei
de cultură din Fetești.
Beneficiul imediat al acțiunii a
apărut cu prilejul discuțiilor pur
tate după încheierea reprezenta
țiilor amatorilor, discuții stimu
late de repertoriul de calitate, de
jocul dăruit, probînd talent, do
rința dobindirii unor elemente de
măiestrie, aspirația și strădaniile
perfecționării (așa cum au remar
cat, in cuvinte calde, cu bucuria
de a vedea înflorind talente din
popor viguroase, artista Dina Co
cea. președintă A.T.M.. și prof. Ion
Zamfirescu). Schimburile de opinii
mai generale (privind profilul re
pertorial, tematica pieselor abor
date de formațiile teatrelor mun
citorești și caselor de cultură), aprecierile mai concrete (aplicate
reprezentațiilor, evoluțiilor inter
pretative) au dus la o mai bună
cunoaștere de către respectivele
formații a posibilităților reale, ca
și a domeniilor ce solicită pe vii
tor perseverentă.
Ca orice contact cu realitatea
umană și noile aspecte ale vieții
sociale și economice ale tării (mu
tațiile din ultimii 20 de ani fiind
în Cîmpia Bărăganului, după cum
știm, spectaculoase), ca orice întîlnire cu oamenii muncii iubitori
de artă, dialogul a fost fructuos
și pentru
oaspeți. Dramaturgii,
regizorii, artiștii prezenți au putut
înregistra și cu acest prilej dorin
ța spectatorilor, a artiștilor ama
tori de a se intilni eh piese valo
roase. inspirate din
realitățile

K_______________________

vremurilor noastre, lucrări însu
flețite de acțiunea și gîndirea unor
eroi proeminenți, adevărate mode
le de dăruire în muncă și patos
revoluționar.
,
Dezbaterea finală mai ales a
avut darul de a lumina cîteva pro
bleme însemnate legate de progre
sul mișcării
de amatori — din
județul Ialomița și din întreaga
țară. Este bine cunoscută deosebi
ta amploare . luată, progresiv, de
mișcarea artistică de amatori în
cadrul Festivalului național „Cîntarea României". Creată din do
rința stimulării dezvoltării multi
laterale a conștiinței și personali
tății oamenilor muncii, din nece

stituit pentru oamenii noștri de
teatru un bun prilej de cunoaș
tere mai aprofundată și nuanțată
a preocupărilor și gindurilor oa
menilor muncii, ca și o modalitate
de contact cu manifestări inedite
ale spiritului creator al maselor,
cu prospețimea lor caracteristică.
Este o cale ce trebuie, fără în
doială, continuată, urmărindu-se,
pe de o patte, mobilizarea cît mai
multor asemenea animatori, pe de
altă parte, implicarea în rețeaua
de amatori a acelor artiști profe
sioniști care au un real interes și
pasiune, disponibilități pedagogice
certe. Mai ales că, așa cum arăta
regizorul Constantin Dinischiotu

toriului formațiilor <Je amatori.
„Numai pornind de la un text bun
avem ce spune publicului și ne
putem îndeplini misiunea educa
tivă, sublinia prof. Anatol PavIovski, din Urziceni, arătînd felul
în care secretariatele literare pot
sprijini, pe de o parte, selecția
pieselor, pe de alta adecvarea lor
la profilul, componența, posibili
tățile reale ale fiecărei echipe.
Fără îndoială, s-a susținut, ținuta
repertoriului — cu deosebire al
celui destinat formațiilor sătești
— trebuie îmbunătățită, așa cum
sublinia și Gheorghe Antonescu,
președintele Comitetului județean
de cultură și educație socialistă

ANGAJARE COMUNISTĂ ȘI SPIRIT CIVIC
pe marea seenă a festivalului muncii și creației
sitatea interioară a acestora de a
îmbina îndatoririle firești, legate
de activitatea de fiecare zi, cu
preocupări ce țin de frumos și de
creativitate
artistică — această
mișcare a avut și are nevoie, de
sigur. nu numai de îndrumarea
forurilor de specialitate, ci și de
sprijinul concret al unor cadre
artistice formate.
Multă vreme, forma cunoscută
de asistență din partea teatrelor
profesioniste
a fost
aceea a
asumării răspunderii în privința
unor formații anume și aceea a
delegării unui artist profesionist
care să preia funcția de pedagog
și regizor. Pe această cale, tea
trele profesioniste au avut o in
fluență însemnată în nașterea și
lansarea unora dintre echipele
de amatori apărute pe platformele
muncitorești. Viața teatrală din în
treaga țară numără cîteva zeci de
actori care s-au transformat (pe
urmele exemplului unui Victor Ion
Popa sau Ion Sava) în adevărați
animatori ai mișcării teatrale de
amatori. Printre ei. actori de
frunte precum Dină Cocea (care a
condus Teatrul popular din Buzău
spre succese deosebite), Constantin
Codrescu, regizorii C. Dinischiotu,
C. Moruzan, Eugen Traian Bordușanu, dar și multi directori
de scenă și actori ai generației de
mijloc. Această colaborare a con

la întîlnirea din județul Ialomița,
teatrele din țară continuă să aibă
mari datorii față de teatrele popu
lare ; după ajutorul dat la înte
meiere și la primele spectacole,
unele colective profesioniste și-au
sistat asistenta și sprijinul pe care
îl promiseseră cu prilejul festiv,
al gongului inaugural.
Modalitatea amintită, fără în
doială bună, utilă, rămîne oricum
limitată. Există, cum știm, județe
care nu au un teatru profesionist.
Aria pe care se poate aplica în
drumarea prin intermediul actori
lor este foarte restrînsă in raport
cu sfera atît de cuprinzătoare a
formațiilor apărute în incintele
cluburilor muncitorești, ale case
lor de cultură orășenești ale tine
retului, ale armatei sau în cămi
nele culturale. Pe de altă parte,,
exigenta spectatorilor și inclusiv
luciditatea amatorilor cu privire
la sarcinile artistice ale diferite
lor roluri au crescut, în acord
cu creșterea gradului și nivelului
de cultură.
Se cer, fără îndoială, găsite și
aprofundate noi căi, metode noi
de îndrumare și influențare. Care
anume ? Și care sînt în continua
re obiectivele cele mai importante
ale întrajutorării ? Participanții la
întîlnirea de la Slobozia au relevat
în continuare rolul pe care teatre
le îl pot avea în orientarea reper

Ialomița. Este vorba, în primul rînd,
de calitatea conținutului acestor
piese, a fondului lor de idei, a
mesajului pe care îl transmit, a
surprinderii trăsăturilor noi, a mu
tațiilor socio-profesionale, umane
și morale care însoțesc edificarea
noii condiții umane in patria noas
tră. In această direcție trebuie să
se manifeste spiritul novator, re
voluționar al creatorilor și interpreților, al întregii mișcări tea
trale profesioniste și de amatori.
Schimbul de experiență de la
Slobozia a oferit și alte soluții.
S-a relevat, de pildă, meritul
creării (cu ajutorul caselor popu
lare de creație și al Institutului
de cercetări etnologice și dialectologice) a unor cabinete metodice,
propunîndu-se generalizarea aces
tora. S-a identificat, ca și mai
eficientă, practica formării unor
cadre de instructori,
proveniți
chiar
din
rîndul
colectivelor
de amatori
(Valentin Silvestru).
O posibilitate care, de asemenea,
trebuie fructificată mai bine, angrenîndu-se un număr mai mare de
amatori în sistemul pregătirii ce
lor chemați să participe la naște
rea spectacolelor și la întărirea
funcției lor educative. Cu condiția
îmbinării mai riguroase a teoriei
cu exemplul practic — așa cum
observa Radu Vătafu. Instructorul

Casei de cultură din Roman pro
punea. pe de o parte, ca instruc
torii să aibă posibilitatea vizionă
rii. discutării și analizării unor
spectacole model în marile centre
și, pe de altă parte, solicita orga
nizarea unor cursuri de inițiere în
regie. însoțite de montarea con
cretă a unui Spectacol. Apreciindu-se editarea de către I.C.E.D. a
unui îndreptar de regie semnat
de un cunoscut regizor și pedagog.
Ion Cojar, s-a relevat însemnăta
tea, tot pentru sprijinirea formării
unor cadre de regizori amatori, a
reeditării procedeului de a însoți
publicarea pieselor de amatori cu
o anexă incluzînd indicații regizo
rale, actoricești, scenografice. Să
încheiem șirul propunerilor consemnînd
preocupările
I.C.E.D.
(mărturisite de Victor Parhon) de a
se organiza pe viitor un ciclu de
cursuri intensive de pregătire a
artiștilor amatori, cu ajutorul
I.A.T.C.
Interesant, mai ales profesioniș
tii. atît de buni cunoscători ai psi
hologiei specifice, au insistat asu
pra necesității confruntării perma
nente, sistematice a amatorilor cu
publicul. Confruntare importantă
și pentru verificarea repertoriului,
și pentru cea a valorilor spectacu
lare, așa cum remarca, evocînd
bucuria pe care o simte sesizînd
dragostea, aprecierile spectatorilor.
Silvia Felea, din Urziceni. laureată
cu Premiul I la ultima ediție a
Festivalului
național
„Cîntarea
României". S-au semnalat de pildă
(regizorul C. Dinischiotu) si mani
festări ale unei activități ae cam
panie. ale unei mentalități de con
curs festiviste :
faptul că multe
formații care apar în etapa de
masă și județeană sint lipsite de
sprijinul necesar și dispar apoi ;
sau faptul că în unele județe, for
mații bine consolidate prezintă
spectacole în fața comisiilor și a
juriilor — activitatea lor neatingîndu-și scopul formștiv firesc.
Stimulatoare prin aprecieri, prin
sprijinul concret dat formațiilor im
plicate în dialog, prin ideile avan
sate cu privire la dezvoltarea miș
cării de amatori, idei care, sperăm,
vor reține atentia organelor de re
sort — acțiunea de la Slobozia ar
putea fi continuată și în alte jude
țe. cu bune rezultate pentru veri
ficarea și afirmarea echipelor de
amatori în actuala ediție a Festi
valului national „Cîntarea Româ
niei".

Natalia STANCU

Calitatea actului artistic
Cea de-a 5-a ediție a
Festivalului „Cîntarea
României", faza orășe
nească, la care au
participat
formațiile
artistice din unitățile
reprezentative ale ora
șului, s-a dovedit a fi
o acțiune de mare
amploare, succesul' de
ansamblu fiind asigu
rat de evoluția de sce
nă a majorității for
țelor de care dispune
acum la Oltenița. Or
ganizatorii — comite
tul orășenesc de cul
tură și educație so
cialistă și clubul șan
tierului naval — au acordat o atenție deo
sebită condițiilor de
desfășurare a tuturor
manifestărilor. Așa se
explică atmosfera de
sărbătoare care a în
soțit „Festivalul" pe
parcursul oelor două
zile. Prima zi, și aceasta este „ziua" la
care ne vom referi de
fapt, a fost rezervată
montajelor
literare,
recitatorilor, soliștilor
folk și dansului mo
dem. Evoluția celor 32
de formații a conturat
o linie tînără specta
colului, referindu-ne
la vîrsta artiștilor amatori. Cu toate aces
tea, nota dominantă a
actualului concurs s-a
caracterizat prin uni
formitatea scenariilor
și a formulei de pre
zentare. Adică altceva
decît se aștepta de la
un spectacol ale cărui
piese, se știe, au fost
îndelung șlefuite pe
parcursul altor specta
cole, care au pregătit
concursul.
Cele cîteva prezențe
Înnoitoare.
montajul
literar „Drumul soa

relui" ai întreprin
derii constructoare de
nave și piese tur
nate (instructor Florica Pîrvu), dansul mo
dern (pregătit de prof.
Dan
Dumitriu), su
gestiv intitulat „La ora
de sport", momentul
de muzică al profe
soarei Rodica Petrescu,
compozitoare și inter
pretă, au fost răsplăti
te cu generozitate de
spectatorii
Olteniței,

însemnări
de la etapa
municipală
a concursului
care, de-ș lungul acestul spectacol ma
raton, au fost cel mai
exigent juriu.
Dintre
formațiile
care au prezentat mon
taje literare de ver
suri si muzică notăm
pe cele ale întreprin
derii de prelucrare a
legumelor si fructelor,
fabricii de prestări
servicii și producție,
întreprinderii de co
merț mărfuri indus
triale și filaturii de
bumbac. Față de edi
ția precedentă, , re
marcăm grija pentru
reînnoirea
textului,
dar, din păcate, versu
rile sînt alese la întîmplare, nu urmează un
fir, o idee, așa cum
ne sugerează generice
le : „Fîntînă de viață și
putere", „Demnitatea
sentimentelor". „Infi
nitul patriei".
De un frumos suc

ces s-au bucurat mo
mentele de poezie ale
spectacolului,
succes
pe deplin explicabil,
pentru că prin pasiu
nea spunerii versului,
a poeziilor înseși s-a
creat o atmosferă de
emoție și adevăr pro
prie actului artistic
săvîrșit cu sinceritate.
Ar fi de corectat in
terpretarea unor anu
mite strofe — în unele
momente, interpretele,
furate de frumusețea
cuvîntului. n-au găsit
mesajul verbului.
Grupurile
vocale,
grupurile folk au evo
luat sub posibilitățile
membrilor lor. Deși au
fost pregătite și in
struite de un profe
sionist (prof. Micu Eremia),
majoritatea
pieselor au sunat fals,
fără viață, dovedind
lipsă de exigentă in
primul rînd și apoi
insuficientă pregătire.
La Oltenița există o
certă preocupare pen
tru selecționarea și
pregătirea formațiilor
artistice de amatori.
De asemenea, factorii
culturali din unitățile
economice ale orașu
lui sînt ei înșiși intr-o
creatoare întrecere. Pe
o platformă artistică
deja constituită, cu oa
meni entuziaști și se
rios antrenat! în am
plele acțiuni prilejuitr
de Festivalul „Cîntare
României", nu mai tr
buie decît un plus
atenție pentru ca)
tea fiecărui act a
tic în parte.

Rodica
SIMIONEf
coresponde
„Scînteii"
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Adunări cetățenești organizate de Frontul Democrației
și Unității Socialiste pentru desemnarea candidaților in
alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională
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In cursul zilei de joi au continuat
să se desfășoare in numeroase ju
dețe ale țării, precum și in munici
piul București, adunări cetățenești
în cadrul cărora au fost propuși can
didați ai Frontului Democrației și
Unității Socialiste în alegerile de
deputați pentru Marea Adunare Na
țională, ce vor avea loc la 17 martie.
In județul ALBA — Veronica
Sandu, șef atelier, secretar al comite
tului de partid la întreprinderea „Por
țelanul". Paraschiva Scheau, mun
citoare, secretar al comitetului de
partid la întreprinderea de încălță
minte „Ardeleana", și Maria Fleschin,
tehnician principal, secretar al comi
tetului de partid la întreprinderea de
covoare din Alba Iulia in circum
scripția electorală nr. 1 — Alba Iulia ;
In județul ARAD — Ion Radu,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., în Circumscripția electorală
nr. 3 — Arad-Sud ;
In județul ARGEȘ — Constantin
Zanfir, prim-secretar al Comitetului
județean Argeș al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 11 — Izvorul -:
Simion Săpunaru, director general al
centralei industriale de autoturisme
și Nicolae Matea, directorul întrefirinderii de autoturisme din Pitești,
n circumscripția electorală nr. 3 —
Piteștl-Est ;
In județul BACAU — Mihail FIorescu, ministru secretar de stat la
Consiliul Național pentru Știință și
Tehnologie. în circumscripția electo
rală nr. 7 —** Sascut : Florența Șeica,
tehnician la întreprinderea de con
fecții, vicepreședinte al Comitetului
județean Bacău al O.D.U.S., Teodora
Mureșan, electrician la întreprinde
rea de avioane, vicepreședinte al Co
mitetului O.D.U.S. pe întreprindere,
și Maria Atanasiu, lăcătuș mecanic
la întreprinderea de mașini-unelte,
președinte al comitetului O.D.U.S. pe
întreprindere. în circumscripția elec
torală nr. 2 — Bacău-Nord :
în județul BISTRIȚA-NĂSAUD —
Valeria Oprea, secretarul comitetu
lui comunal de partid Uriu, și Florica
Hiticaș, secretarul comitetului comu
nal de partid Căianu Mic, în cir
cumscripția electorală nr. 4 — Beclean :
în județul BOTOȘANI — Mihai
Moraru, ministru secretar de stat la
Ministe'rul Industriei ' Construcțiilor
de Mașini, în circumscripția electo
rală nr. 6 — Darabani ; Mihai Emil
Alexa, directorul întreprinderii „Electrocontact", și Nistor Răcnea, di
rectorul întreprinderii de utilaje și
piese de schimb din Botoșani. în cir
cumscripția electorală nr. 8 — Ștefănești ;
în județul BRAȘOV — Ilarie Munteanu, directorul general al Centralei
industriale de tractoare și autocami
oane Brașov. îh circumscripția elec
torală nr. 1 — Brașov-Centru ;
Maria Starețu, secretar al Comite
tului orășenesc' de partid Codlea, in
circumscripția electorală nr. 8 —
Codlea :
în județul BRAILA — MihalaChe
Mărgean, directorul l.A.S. Urleasca,
și Mircea Toncescu, directorul l.A.S.
Rimnicelu, in circumscripția electo
rală nr. 4 — însurăței ;
în municipiul BUCUREȘTI —
Gheorghe Fană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-secretar al Comitetului
municipal București al P.C.R.. in
circumscripția electorală nr. 16 —
Tudor Vladimirescu ; Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliului
Central al U.G.S.R., în circumscrip
ția electorală nr. 23 — Grivița Ro

,

șie ; Ion Popescu-Puțuri, directorul
Institutului de studii istorice și social-polițice al C.C. al ț’.C.R., în
circumscripția electorală nr. 22 —
Nicolae Titulescu ; Dumitru Necșoiu,
prim-vicepreședinte al Comitetului
Executiv al Consiliului popular al
municipiului București, în circum
scripția electorală nr. 34 —Brănești;
Frusina Tașmău, prim-secretar al Co
mitetului de partid al sectorului 4, în
circumscripția electorală nr. 10 —
Brîncoveanu ; Dumitru Constantin,
directorul întreprinderii de mașini
grele București, și Ștefan Marin
Craioveanu, directorul întreprinderii
„Vulcan", în circumscripția electo
rală nr. 7 — Olteniței ;
în județul BUZĂU — Nicu
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-secretar al Comitetului
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, în circumscripția electorală
nr. 3 — Rîmnicu Sărat; Maria Lazăr,
prim-vicepreședinte al Comitetului
Executiv al Consiliului popular ju
dețean Buzău, în circumscripția
electorală nr. 7 — Beceni ;
In județul CARAȘ-SEVERIN —
Ludovic Fazekas, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guvernu
lui, in circumscripția electorală nr. 7
— Moldova Nouă ; Zina Mușu,
maistru, secretar al comitetului de
partid pe secție, Elena Boazgă, mun
citor specialist, secretar adjunct al
comitetului de partid, și Marja Merluț, muncitor specialist, secretar al
comitetului de partid pe secție la
Combinatul de prelucrare a lemnului
din Caransebeș, în circumscripția
electorală nr. 4 — Oțelul Roșu :
în județul CALARAȘI — Neagu
Vasile Zahar ia, secretar al Comite
tului județean Călărași al P.C.R., în
circumscripția electorală nr. 6 —
Budești ;
In județul CLUJ — Petre Preo
teasa, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospo
dăririi fondurilor fixe, în circum
scripția electorală nr. 12 — Dej; Au
rel Negucioiu, rectorul Universității
din Cluj-Napoca, și loan Drăgan,
rectorul Institutului politehnic, în
circumscripția electorală nr. 1 —1
Cluj-Napoca — Universitate ; Gligor
Urs, directorul Combinatului meta
lurgic, și loan Olteanu, director teh
nic Ia Combinatul metalurgic din
Cîmpia Turzii, în circumscripția
electorală nr. 7 — Cîmpia Turzii :
în județul CONSTANȚA — Maria
Bobu, adjunct al ministrului justiției,
vicepreședintă a Consiliului Național
al Femeilor, în circumscripția electo
rală nr. 5 — Constanța-Nord ; vice
amiral loan Mușat, în circumscripția
electorală nr. 7— Mangalia-:
în județul DÎMBOVIȚA — Gica
Chiru, secretar al Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R.. în circum
scripția electorală nr. 8 — Nucet ;
în județul DOLJ — Ioana Andruță. inginer-șef a] C.A.P. Dobrotești,
comuna Amărăștii de Sus, și Ion Mitricâ, președintele C.A.P. din Amârăstii de Jos, în circumscripția electo
rală nr. 12 — Bechet ;
In județul GALAȚI — Nicolae
Constantin, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
viceprim-ministru al guvernului, in
circumscripția electorală nr. 3 —
Galați-Nord ; Emilia Andrunache.
secretar al Comitetului județean
Galați al P.C.R., în circumscripția
electorală nr. 8 — Liești ; Cornelia
Elena Epure, inginer proiectant la
Institutul județean de proiectări,
președintele Comitetului județean
Galați al O.D.U.S., și Lidia Viorica

V

Gavăț, inginer la Centrala industria
lă siderurgică, membru al Comitetului
O. D.U.S. de la Combinatul siderur
gic, în circumscripția electorală nr. 1
— Galați-Est ;
In județul
GIURGIU — Ștefan
Manea, directorul Combinatului chi
mic, și Gheorghe Șerban, directorul
întreprinderii de construcții de ma
șini și utilaj greu din Giurgiu, in
circumscripția electorală nr. 2 — Putineiu ;
în județul GORJ — Petru Enache,
membru supleant al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P. C.R., în circumscripția electorală
nr. 1 — Tg. Jiu ; Emil Huidu, direc
torul general al Combinatului mi
nier, și Ion Popescu, directorul în
treprinderii electrocentrale din Rovinari, în circumscripția electorală
nr. 2 — Rovinari ;
In județul
HARGHITA — Iosif
Szasz, prim-secretar al Comitetului
județean Harghita al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 1 —
Miercurea Ciuc-Nord ;
în județul HUNEDOARA — Radu
Bălan, prim-secretar al Comitetului
județean
Hunedoara al P.C.R., în
circumscripția electorală nr. 9 —
Brad ; Maria Mitrofan, secretar al
Comitetului județean Hunedoara al
P.C.R., în circumscripția electorală
nr. 5 — Hațeg ; Alexandru Dragotă,
director de uzină în combinatul si
derurgic, și Iosif Tamaș, șeful sec
ției laminoare de sirmă din Combi
natul siderurgic din Hunedoara, în
circumscripția electorală nr. 4 —
Hunedoara-Vest ;
Aurora
Mârza,
inginer la Consiliul popular jude
țean, președintele Comitetului jude
țean O.D.U.S., Rodica Maria Măniguțiu, profesor la Liceul industrial
nr. 3 din Deva, și Marioara Molodețiu. tehnician la întreprinderea
„Țesătoria de mătase" din Deva, în
circumscripția electorală nr. 2 —
Deva-vest ;
In județul IAȘI — Lina Ciobanu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele
Consiliului Central al U.G.S.R., în
circumscripția electorală nr. 7 —
Pașcani ; Leontina Luca, secretar al
comitetului de partid la întreprin
derea de prelucrare a maselor plas
tice, și Pop Roza, inginer-șef Ia Com
binatul de fire și fibre sintetice din
Iași, în circumscripția electorală
nr. 4 — Iași-sud-vest ;
In județul MARAMUREȘ — Cor
nelia Georgeta Măriuț,
directorul
întreprinderii textile „Maramureș",
și Stela Toporaș, directorul între
prinderii de confecții din Baia Mare,
in circumscripția electorală nr. 1 —
Baia Mare-Nord ;
tn județul
MUREȘ — Dumitru
Popescul -membru ut Oomitetulni
Politic Executiv al C.C. al P.C.R..
rectorul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", în circumscripția electorală
nr. 8 — Reghin ; , Maria Răducan,
tehnician la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului „23 August",
președintele Comitetului județean
O.D.U.S., Paraschiva Pop, operator
chimist la
întreprinderea chimică
„Prodcomplex", și Elena Matei, țesă
toare. la Țesătoria de mătase din
Tg. Mureș, în circumscripția electo
rală nr. 3 — Tg. Mureș ;
In județul Neamț — George Homoștean,
ministru de interne. în
circumscripția
electorală nr. 3 —
Bicaz ; Mariana Beliș, vicepreședin
te al Biroului Comitetului Central
al O.D.U.S.. și Doina Benea, secre
tar al Biroului Comitetului Central
al O.D.U.S., in circumscripția elec
torală nr. 9 — Roznov ;
Mariana
Beșleagă, jurist, președintele Corni-
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tetului județean O.D.U.S., Ana Urșanu, tehnician constructor la An
trepriza de construcții-montaj și re
parații
pentru industria chimică,
președintele Comitetului
O.D.U.S.
pe întreprindere, și Maria Dăscăles
cu, inginer chimist la întreprinderea
de tricotaje „8 .Martie" din Piatra
Neamț,
președintele
Comitetului
O.D.U.S. pe întreprindere, în cir
cumscripția electorală
nr. 6 —
Sagna ;
In județul OLT — Constantin Ol
teanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale. în cir
cumscripția electorală nr. 7 — Ca
racal ; Ion Florea, directorul S.M.A.
Vișina, Petre Vlad. directorul S.M.A.
Corabia, și Pavel Cioeîrlan, directo
rul S.M.A. Vlădila. în circumscrip
ția electorală nr. 5 — Corabia ;
In județul Prahova — Gheorghe
Dinu, ministrul industriei chimice,
in circumscripția electorală nr. 5 —
Ploiești-ESt ; Zamfir Stancu, direc
torul general al Centralei indus
triale de rafinării și petrochimie, și
Vasile Ciornei, directorul întreprin
derii de utilaj chimic din Ploiești,
în circumscripția electorală nr. 2I>—
Ploiești-Sud-Vest ;
în județul SATU MARE — Paul
Niculescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
președintele „CENTROCOOP", in
circumscripția electorală nr. 4 —
Negrești — Oaș ;
In județul SIBIU — Aurel Sandu,
directorul Institutului de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
pentru mașini-unelte și agregate
Titan-București, și Octavian Juncu,
directorul Institutului de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
pentru electronică — București. în
circumscripția electorală nr. 1 —
Sibiu-Sud ; Petru Sergiu Tănase,
directorul întreprinderii de utilaje și
piese de schimb, și loan Simion,
directorul întreprinderii de piese
auto din Sibiu, în circumscripția
electorală nr. 2 — Sibiu-Centru ;
în județul SUCEAVA — Traian
Gîrba, prim-secretar al Comitetului
județean Suceava al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 2 — Suceava-Sud ;
în județul TELEORMAN — Maria
Costăche,
redactor-șef al ziarului
„România liberă", și Victoria Stefa
nia Iliescu, secretar responsabil al
Agenției
Române de Presă
—
„AGERPRES", in circumscripția electo'rală nr. 1 — Alexandria ;
tn județul TIMIȘ — Eugen Proca,
ministrul sănătății. în circumscripția
electorală nr. 6 — Lugoj,; Dorin
Vasile-Goția, directorul înțreprinderii
„Electromotor", și Gheorghe Tîrpe,
directorul întreprinderii de aparate
electrice de măsură din Timișoara; în
circumscripția electorală nr. 5 —
Timișoara Nord-Vest ;
în județul VRANCEA — Iosif Uglar,
vicepreședinte al Consiliului Național
al F.D.U.S., în circumscripția electo
rală nr. 3 — Panciu ; Cezarina Vio
rica Leca. director tehnic la între
prinderea de confecții, și Jan Lucian
Dicuseară, directorul întreprinderii
de vase emailate din Focșani, in cir
cumscripția electorală nr. î — Foc
șani.
★
Tot în cursul zilei de joi. In
numeroase municipii, orașe și co
mune s-au desfășurat adunări cetă
țenești în care au fost desemnați
candidați pentru alegerile de deputați
în consiliile populare locale.
\
(Agerpres)

------------------------------ AGENDĂ ELECTORALĂ
In aceste Me, in întreaga țară au loc ample acțiuni și manifestări
politico-educative și cultural-artistice dedicate alegerilor de deputați in
Marea Adunare Națională și in consiliile populare de la 17 martie. tn
cadrul acestora, după cum relatează corespondenții „Scinteii", sint evo
cate cu precădere marile realizări economico-sociale și edilitar-gospodărești dobindite de oamenii muncii din țara noastră in anii actualei legis
laturi, precum și perspectivele luminoase pe care cel de-al XIH-lea Con
gres al partidului le deschide in fața patriei socialiste.

în municipiul București continuă
seria manifestărilor politice și cul
turale dedicate alegerilor de deputați
in Marea Adunare Națională și in
consiliile populare, din luna martie,
manifestări primite cu mult interes
de cetățeni. Sub genericul „România
în epoca celor mai mari înfăptuiri",
la Casa de cultură a sectorului 1 a
fost prezentată in fața unui numeros
public o gală de filme documentare,
urmată de dezbateri. Peliculele, ca și
dezbaterile, au pus în evidență re
alizările deosebite obținute de po
porul nostru în dezvoltarea economico-socială a patriei în perioada ul
timilor 20 de ani, precum și marile
perspective pe care hotărîrile celui
de-al XIII-lea Congres al partidului
le deschid în fața patriei noastre.
Numeroși oameni ai muncii de Ia
întreprinderea poligrafică „13 De
cembrie" au audiat expunerea inti
tulată „P.C.R. — promotor al dez
voltării democrației socialiste in (ara
noastră,
Concepția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu despre dezvolta
rea democrației socialiste, muncito
rești, revoluționare în România".
După adunarea cetățenilor pentru
susținerea candidaturilor în alege
rile de deputați din circumscripțiile
electorale ale sectorului 1, nr. 45 și
nr. 46. la Casa de cultură „înfrățirea
între popoare" a avut loc un spec
tacol cultural-artistic susținut de for

cinema
• Rîdeți ca-n viată: SCALA (11 03 72)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19. GRIVITA
(17 08 58) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.
A Fata morgana — 19, Polițist sau
delincvent — 15: 17 : DRUMUL SĂRII
(31 28 13).
• Raliul: COTROCENI (49 48 48) —
15: 17: 19.
• Cireșarii: VIITORUL (10 67 40) —
15: 17; 19.
• Adela: STUDIO
(59 53 15) — 10:
12.30: 15: 17; 19. MIORIȚA (14 27 14)
— 9: 11 : 13: 15; 17; 19.
• Aventurile
lui
Tom
Sawyer ;

mațiile casei de cultură, laureate
ale Festivalului național „Cîntarea
României".
★
Pină la 17 martie, in județul Ar
geș sînt prevăzute să aibă loc zilnic,
la căminele culturale sătești, la ca
sele de cultură orășenești și cluburile
muncitorești
expuneri,
dezbateri,
simpozioane, spectacole culturale și
altele. Dintre temele expunerilor
care au avut loc in școlile generale
și căminele culturale din comunele
Slobozia, Rociu și Cepari enumerăm :
„Epoca Ceaușescu — cea mai rod
nică perioadă din istoria României",
„Documentele Congresulpi al III-lea
al F.D.U.S." și „Esența democratică
și umanistă a legii electorale". De
asemenea, la cabinetul județean
pentru activitate ideologică și politico-educativă s-a desfășurat expunerea-dezbatere „Orientările stabilite
de Congresul al XIII-lea al P.C.R.
privind perfecționarea activității sta
tului, a întregului sistem de condu
cere democratică, a vieții economice
și sociale din țara noastră". Secția
de propagandă a Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R. a editat un set
de 7 tipărituri în sprijinul muncii
politice pentru campania electorală,
în care sînt prezentate, în grafice,
cifre și comentarii, dinamica indus
triei, agriculturii și vieții sociale a
județului, in consens cu dezvoltarea
viguroasă a întregii țări, în actuala
legislatură care se încheie la 17 mar

Moartea Iul Joe Indianul — 15: 18,30:
MUNCA (21 50 97).
• Mitică Popescu: POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19.
• Fapt divers: ARTA (21 31 86) — 9;
11 : 13: 15; 17; 19.
• Nemuritorii — 17; 19,
Frumoasa
Shiniang — 15: LIRA (317171).
• Nick Carter superdetectiv: BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8.45; 10,45; 13; 15;
17,15: 19,15.
A Neînvinsul : FESTIVAL (15 63 84)
— 9: 111; 13; 15; 17; 19.
• Dublura intră în acțiune: LUMI
NA (1474 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vraciul : VICTORIA (16 28 79) — 9;
12; 15; 18, FEROVIAR (50 51 40) — 9:
12: 15; 18, CULTURAL (83 50 13) — 9;
11.30: 14; 16.30: 19.
• Prințul de peste mări si țări:

tie. „Ceaușescu — România — Pace"
este titlul unui material documentar
dedicat alegerilor, în care sînt inse
rate principalele acțiuni și inițiative
ale României socialiste și președinte
lui ei, Nicolae Ceaușescu, pentru
pace și dezarmare, pentru colaborare
și înțelegere între popoare. (Gh.
Cîrstea).
★
în ultimele zile, în cinstea alege
rilor de la 17 martie, la căminele
culturale din localitățile dimbovițene
Voine.ști, Glodeni și Valea Voevozilor au avut loc șezători literare sub
genericul „O țară, un conducător, o
epocă". Tot dedicate alegerilor de la
17 martie, formațiile artistice ale în
treprinderii mecanice de utilaj teh
nologic și Întreprinderii „Automecanica" din Moreni, liceului „Enăchiță Văcărescu", Liceului economic
și de drept administrativ din Tîrgoviște și ale căminelor culturale din
comunele Mănești, Voinești și Văleni
au prezentat reușite montaje literarartistice și spectacole de muzică și
poezie. (Gh. Manea).
★
• Sub egida consiliului județean
al F.D.U.S., la Casa de cultură a
sindicatelor din municipiul Rîmnicu
Vîlcea a avut loc un simpozion pe
tema „Sistemul nostru electoral —
cadru de manifestare largă a demo
crației socialiste, de exercitare a
unui drept fundamental înscris in
Constituție", La această manifesta
re au luat parte reprezentanți ai
oamenilor muncii din toate între
prinderile și instituțiile orașului.
• „Vîlcea — plai înfloritor in va
tra de progres și civilizație a pa
triei". Sub acest generic, secția pro
pagandă a comitetului județean de
partid a editat un set de 20 afișe în

TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13;
15; 17; 19.
• Surorile medicale: DACIA (50 35 94)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Pe urmele șoimului: GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17.15; 19.30,
TOMIS (21 49 46) — 9: 11; 13; 15;
17; 19.
• Aventuri în Marea Nordului: PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11: 13; 15; 17.15;
19.30.
A Cidul: LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
8.45; 11,45; 15; 18.15.
• Desculț în parc: CAPITOL (16 29 17)
— 8.30: 10.30: 12,30; 14.45; 17; 19,15.
• Albă ca zăpada și cei șapte pitici
— 9; 11; 13; 17, Amintirea unei mari
Iubiri — 15: 19 : DOINA (16 35 38).
• Kramer contra Kramer: EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 11.30; 14: 16.30;

care slnt prezentate Ilustrativ reali
zările obținute pe aceste meleaguri
în industrie, agricultură, investiții,
in alte domenii ale vieții economicosociale, în actuala legislatură. Au
fost, de asemenea, tipărite și difu
zate o cuprinzătoare broșură .avînd
ca titlu „Județul Vilcea — realizări
prestigioase, perspective cutezătoa
re" și o foaie volantă consacrată
alegerilor de la 17 martie.
• Casa de cultură a științei și
tehnicii pentru tineret Rîmnicu Vîl
cea a găzduit un complex de mani
festări politice și cultural-educative
dedicate tinerilor care vor vota pen
tru prima dată la 17 martie. Participanții — tineri din unități econo
mice și licee — s-au intilnit cu ac
tiviști de partid și de stat, cu ju
riști, susținînd un fructuos dialog
despre drepturile și libertățile tine
rei generații în cadrul larg demo
cratic de participare, alături de în
tregul popor, la conducerea treburi
lor obștești. Tot cu acest prilej a
avut loc un colocviu pe tema „Pri
mul vot — viitorului de aur ai pa
triei" în care au fost puse in evi
dentă strălucitele victorii obținute
de eroicul nostru popor în grandioa
sa operă de edificare socialistă a
patriei, precum și obiectivele cute
zătoare jalonate de hotărîrile celui
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui.
• In aceste zile. în toate consi
liile unice agroindustriale din județ
se desfășoară un festival concurs
sub genericul „Votăm măreția vre
murilor noastre". Formațiile artistice
ciștigătoare ale acestei competiții
vor lua parte la faza județeană în
cadrul unui spectacol festiv dedicat
apropiatelor alegeri de deputați în
Marea Adunare Națională și consi
liile populare. (Ion Stanciu).

19, UNION (13 49 04) — I; 11,30; 14:
16,30; 19.
• Tatăl meu pe termen scurt: FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Jandarmul ?1 extraterestrii: BUZEȘTI (50 43 58) — 9: 11; 13; 15; 17;
19, COSMOS (27 54 93) — 9; 11; 13;
15; 17: 19.
• Rocky II; FLACARA (20 33 40) —
15; 17; 19.
• Undeva,
cîndva:
PROGRESUL
(23 94 10)
15; 17; 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți: GLO
RIA (47 46 75) — 9; 12; 16; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 12; 15; 18.
• iubirea are multe fețe: FEREN
TARI (80 49 85) — 9; 12; 15; 18, PA
CEA (60 30 85) — 12; 15; 18. VOLGA
(79 71 26) — 9: 12; 15,30; 18,30.

Cronica zilei
La București s-au Încheiat, joi,
lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a
Comisiei mixte guvernamentale româno-mozambicane de cooperare
economică și tehnică.
Cele două delegații, conduse de
Gheorghe David, ministrul agricul
turii și industriei alimentare, și,
respectiv, de Joao Dos Santos Fer
reira. ministrul agriculturii al R.P.
Mozambic, au examinat. în spiritul
înțelegerilor convenite la nivel inalt,
stadiul actual al relațiilor economi
ce bilaterale. Pornind de la posi
bilitățile pe care le oferă economii
le celor două țări', au fost conve
nite noi căi și acțiuni pentru inten
sificarea, în continuare, a cooperă
rii economice în domenii de inte
res comun, lărgirii și diversificării
schimburilor comerciale.
La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie au
semnat protocolul sesiunii.
★
Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Constantin Olteanu, a adresat
ministrului apărării al U.R.S.S.,
mareșal al Uniunii Sovietice S.L. So
kolov, o telegramă de felicitare cu
ocazia celei de-a 67-a aniversări a
Armatei și Flotei Maritime Militare
Sovietice.

Joi a avut loc la Casa Centrală a
Armatei, cu prilejul celei de-a 67-a
aniversări a Armatei și Flotei Mari
time Militare Sovietice, vernisajul
unei expoziții de fotografii cu aspec
te din viața și activitatea militarilor
sovietici, la care au participat gene
rali și ofițeri din garnizoana Bucu
rești.
Au fost prezenți L.I. Boiko, mi
nistru consilier la Ambasada U.R.S.S.
la București, general-maior M.A.
Lialin, atașatul militar, aero și naval
al Uniunii Sovietice în țara noastră,
alți membri ai ambasadei. Au parti
cipat, de asemenea, atașați militari
ai unor țări socialiste acreditați la
București. Expoziția rămine deschisă
pînă în 27 februarie.
Cu același prilej, atașatul militar
sovietic s-a întîlnit cu cadre și elevi
ai Institutului de marină „Mircea
cel Bătrîn" și cu militari dlntr-o unitate a armatei noastre, în fața că
rora a evocat însemnătatea eveni
mentului aniversat. Participanții la
întîlniri au vizionat o fotoexpoziție
și filme documentare puse la dispo
ziție de Ambasada. Uniunii Sovietice.
★
Cu prilejul celei de-a XVII-a edi
ții a Tîrgului internațional de chi
mie — INCHEBA ’85, ce se va des
fășura între 22—28 iunie la Bratisla
va, Agenția economică a R.S. Ceho'slovace la București a organizat joi
o conferință de presă.
Milan Zurek, director la INCHEBA,
a prezentat programul tîrgului și s-a
referit la bunele relații de cooperare
economică româno-cehoslovacă.
(Agerpres)

tV
20,00 Telejurnal (partial color)
20,15 Actualitatea în economie. Mobili
zare exemplară pentru realizarea
planului în industrie, pentru gos
podărirea judicioasă * combusti
bilului șl energiei 1

Vizita oficială a primului ministru
al Statului Israel, Shimon Peres
începerea convorbirilor oficiale

de cel puțin 80 000 lei
anual".
E impresionant să
constați că tot ce și-a
propus partidul nostru,
tot ce a stabilit ca
directive, ca proiecte,
ca planuri cincinale, a
înfăptuit. Cu ajutorul
întregului popor. Cu
o muncă eroică, ade
sea in condiții de epopee : așa s-au fău
rit hidrocentralele de
pe marile riuri, Transfăgărășanul.
Canalul
Dunăre — Marea Nea
gră. O dezvoltare economică
rațională,
prin valorificarea tu
turor bogățiilor speci
fice fiecărei regiuni,
oricit de modestă, și,
mai ales, grija de a aduce regiunile negli
jate. rămase in urmă,
la nivelul, la numito
rul comun al dezvol
tării prospere a între
gii țări. Numai așa
țara poate fi bogată.
Acesta este unul din
principiile
socialis
mului ; de a nu se
speria nici de sărăcia
unor teritorii, nici de
efortul
mare, și de
multe ori chiar extra
ordinar, de a valorifica,
de a spori puținul ofe
rit de natură, cu aju
torul tehnicii și mai
ales al oamenilor, care
nu precupețesc nimic
ca regiunea, satul, ofașul lor să ajungă in
frunte. A fost o vreme
cind Gorjul furniza
țării doar „negustori1'
pribegi, cu cobilița, in
căutarea unei sărmane
bucăți de piine. Epoca
noastră socialistă a fă
cut din această Olte
nie una din regiunile
puternic industrializa
te. Cine își închipuia,
acum patru decenii, că
Motru avea să devină
un oraș minier ? Sau
că Dobrogea, o grădi
nă și o podgorie, din
Tulcea in Mangalia ?
Nu sint douăzeci de

Dineu oficial

• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Hagl Tudose — 18.
•
Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab.
Solist : Dan Atanasiu — 19; (sala
Studio) : „Treptele afirmării artisti
ce". Mihaela Oancea — vioară, Ro
dica Oancea — vioară — 17,30.
• Opera Română (13 18 57) : Flautul
fermecat — 18.
• Teatrul de operetă
(14 80 11) :
Liliacul — 18.30.

Alexandru Necula, Ion Petre, Gheor
ghe Constantinescu și Ion Stănescu,
miniștri, membri ai conduceții altor
ministere.
Au luat parte oficialitățile care îl
însoțesc pe primul ministru al Sta
tului Israel.
Au fost prezenți ambasadorul
României în Israel și ambasadorul
Israelului în țara noastră.

Depunerea unei coroane de flori
Joi dimineață, primul ministru al
Statului Israel, președintele Partidu
lui Muncii, Shimon Peres, a depus o
coroană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului
și a patriei, pentru socialism.
La solemnitate au luat parte mem
bri ai conducerii Ministerului Afa-

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 22 februarie, ora 20 — 25
februarie, ora 20. în tară : Vremea va
fi rece, cu cerul mal mult noros. Vor
cădea precipitații locale, sub formă de
ninsoare In jumătatea de nord a țării
și izolate în rest. Vîntul va sufla slab
pină la moderat, cu unele intensifi
cări în estul tării și la munte, unde
va viscoli trecător zăpada. Tempera
tura aerului va marca creșteri și scă
deri succesive. Minimele vor fi cu
prinse între minus 17 șl minus 7 gra
de. mai coborîte tn depresiunile Intramontane. iar maximele între minus 6
și plus 4 grade, local mai ridicate.
Dimineața, pe alocuri, ceată. In Bucu
rești :
Vremea va fl rece, cu cerul
temporar noros, favorabil ninsorii sla
be. Vîntul va sufla slab pînă la mo-

20,29 Laureati al Festivalului national
„Cîntarea României" (color). Mu
zică populară
20.25 Cadran mondial. România șl pro
blemele lumii contemporane
20.50 Teatru TV (color). „Roata de
foc", de Dominic Stanca. Drama
tizarea șl regia artistică TV : Sorana
Coroamă-Stanca.
Ultima
parte
21.50 Telejurnal (partial color)
22.00 închiderea programului

zacă apoi în smircuri
urît mirositoare. Acum, aici s-a înălțat
unul din cele mai ar
tistice și funcționale
cartiere. Asemenea, în
Mărăței sau Dărmănești. Cred că nu exa
gerez dacă, de acolo,
de pe Cozla, de la ron
dul II, mi-am căutat
acum, zadarnic, clădi
rile din vremea adoles
cenței: n-am mai aflat
decit ctitoria lui Ste
fan cel Mare. Liceul
Petru Itareș și Gara.
Atunci erau, aș zice,
strivitor de monumen
tale, acum caută parcă
a se încadra organic
cu stilul și mireas
ma lor de obiective
ale trecutului, printre
splendorile prezentu
lui construit de noi, cu
îndrăzneală, cu price
pere și chiar cu eroism.
Socialismul ia din
tradiție ceea ce-i mai
bun, mai valoros pen
tru ca nici o regiune,
nici un colțișor de țară
să nu rămină în urmă,
neglijat, uitat. Ținutu
rile pe care nu le uiți,
spunea tata, te urmă
resc cu binefăcătoarea
lor bogăție, pe care
dator ești s-o desco
peri și s-o folosești,
s-o îngrijești și s-o
iubești. Oricită străda
nie ți-ar cere, răsplata-i infinit mai mare.
Dar noi trăim astăzi
intr-o- epocă in care
monumentelor trecu
tului le adăugăm —
prin munca tuturor
fiilor patriei — noile
edificii și împliniri umane ale prezentului,
avînd în frunte un
conducător
incercat,
înconjurat de stima și
dragostea unui popor
întreg, un popor ce a
răspuns și va răspun
de cu neclintită hotărire înflăcăratei che
mări a celui mai iubit
fiu al țării : „Să urce
națiunea spre comu
nism, în zbor !“.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 18; (sala Grădina Icoanei,
11 95 44) : Gustul parvenirii — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul înste
lat deasupra noastră — 18.
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Atenție, se filmează ! (premieră) —
18.30.
• Teatrul de comedie
(16 64 60) t
Măseaua de minte — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovii — 17,30;
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 18.30.
A Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 18,30; (sala
Giuleștl, 18 04 85) : Milionarul sărac
— 18.30.

cerilor Externe, ai Consiliului popu
lar al municipiului București, alte
persoane oficiale.
Au participat oficialitățile israe
liene care îl însoțesc pe oaspete în
vizita în țara noastră, precum și am
basadorul României în Israel și am
basadorul Israelului în țara noastră.

derat. Temperatura aerului în creștere
ușoară. Minimele vor oscila între mi
nus 12 șl minus 8 grade, iar maximele
între minus 2 sl plus 2 grade. Dimi
neața se va semnala ceață slabă.

vremea

ani de cind in Medgi
dia praful ori noroiul,
corbii și dinii vaga
bonzi păreau adevărați
stăpini care-și impărțeau împărăția cu lin
iarii bălților din insa
lubra
vale Carasu.
Acum despre i acea
epocă nici minaretul
unei moschei, devenită
monument istoric, nu
mai poate povesti. Ce
frumoasă-i
Medgidia
de azi, intrată sub zo
dia totalei transfor
mări !
Si nu poate fi o
mîndrle mai mare decit aceea de a ști cu
certitudine că, votind
la 17 martie pentru
candidații
Frontului
Democrației și Unității
Socialiste, votăm pen
tru aceste mari împli
niri ale prezentului so
cialist, votăm pentru
realizarea istoricelor
hotărîri ale Congresu
lui al XIII-lea, pentru
viitorul comunist al
patriei noastre, pe care
poporul, strins unit in
jurul partidului, al
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, o înalță zi
de zi spre orizonturile
luminoase ale progre
sului, ale civilizației
socialiste.
Am fost, cu puțin
timp in urmă, in ora
șul adolescenței: Pia
tra Neamț. Am urcat
in parcul Cozla și am
privit orașul, așa cum
l-am privit și în 1925,
și în 1935, și în 1945.
Atunci priveam nos
talgic, elegiac, roman
tic și mă înfioram :
nu se schimba nimic.
O suspectă anchiloză.
Un conservatorism al
sărăciei, al nepăsării,
al lui «lasă-mă-să-telas». Aceeași sordidă
Strada Mare. Același
cartier al Precistei, cu
căsuțe de grădinari, pe
ale cărei ulițe, mai în
fiecare primăvară, apele Bistriței, umflate
de ploi, inundau, ca să

teatre

(Agerpres)

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a oferit,
joi, un dineu oficial în onoarea pri
mului ministru al Statului Israel,
Shimon Peres.
La dineu au participat tovarășii
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, Ion M. Nicolae,
viceprim-ministru, Ștefan Andrei,

Prin munca eroică
a întregului popor
(Urmare din pag. I)

parte Alexandru Roșu, ministru
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Traian Pop.
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Lucianu Drăguț, secretar al
Consiliului de Miniștri, consilieri și
experți.
Au participat : Ezzer Weitzman,
ministru fără portofoliu, Avraham
Tamir, director general al Cabinetu
lui primului ministru, Ybsef Govrin,
directorul Direcției Europa de est din
Ministerul Afacerilor Externe, alte
oficialități israeliene.
Au fost prezenți Constantin Vasiliu,
ambasadorul României în Israel, și
Zvi Brosh, ambasadorul Israelului în
tara noastră.

Joi după-amiază ,au avut loc con
vorbiri intre primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Constantin Dăscălescu,
și primul ministru al Statului Israel,
Shimon Peres.
Cei doi prim-miniștri au efectuat o
analiză a stadiului actual și perspec
tivelor relațiilor romăno-israeliene.
îndeosebi a schimburilor comerciale,
a cooperării economice și tehnicoștiințifice. In acest scop s-a procedat
la un schimb de păreri privind posi
bilitățile, căile și modalitățile de ex
tindere a colaborării dintre cele două
țări. A fost exprimată dorința dez
voltării și amplificării raporturilor
economice si tehnico-științifice bila
terale și pe terțe piețe, pe baze re
ciproc avantajoase.
La convorbiri, care s-au desfășurat
tntr-o atmosferă de lucru, au luat

NAVIGAȚIA PE DUNĂRE

Pe Dunărea fluvială gheața este
oprită intre km 998—943, 870—863 și
de la Oltenița, km 440, Ia km 240, iar
pe Dunărea maritimă de la Gailati,
km 160, pînă la mila 6, aproape de
Sulina. In rest, curg sloiuri în pro
porție de 40—80 la sută.
Pe tot sectorul fluvial, de la Baziaș la Brăila, navigația este între
ruptă. Cu mari dificultăți, cauzate
de aglomerările de gheață, navigația
se desfășoară pe porțiunea Galați —
mila 5.
In porturile fluviale, de la Baziaș
la Sulina, nu se lucrează, iar în por
turile Orșova, Turnu Măgurele, Brăi
la. Galați și Tulcea. cu dificultățile
provocate de temperaturile scăzute
și blocările de gheață.
(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
• Ieri a avut loc tragerea la sorți
a meciurilor din sferturile de fina
lă ale „Cupei României" la fotbal,
competiție ce se desfășoară sub ge
nericul „Daciadei". Iată programul
jocurilor ce se vor disputa, pe te
renuri neutre, miercuri. 27 februa
rie. la ora 14,30 : Dinamo Bucu
rești — Chimia Rm. Vîlcea ; Steaua
București — F.C. Baia Mare ; Po
litehnica Iași — C.I.L. Mecanica Sighet ; Universitatea Craiova — A.S.
Mizil.
• In concursul internațional de
atletism pe teren acoperit de la
Budapesta. Petru Drăgoescu a ciștigat cursa de 800 m (l’48”32/100), iar
Niculina Vasile proba feminină de
săritură în înălțime (1,90 m). Din
tre ceilalți sportivi români prezenți
în concurs s-au mai evidențiat :
Marin Rados (800 m) și Ella Covaci
(400 m), clasați pe locul doi in pro
bele respective.
• Cu două runde înainte de în
cheierea turneului zonal de șah de
la Praga, in clasament conduc Jan
sa (Cehoslovacia) și Pinter (Unga
ria). cu cite 9 puncte, urmați de
Șubă (România) — 8,5 puncte (1),
Ermenkov (Bulgaria) — 8,5 puncte,
Gheorghiu (România), Prandsteter,
Ftacnik (ambii Cehoslovacia), Farago (Ungaria) și Schmidt (Polonia)
— cu cite 8 puncte. Ghindă (Româ
nia) a acumulat 6,5 puncte. în run
da a 15-a, Gheorghiu a remizat cu
Doncev (Bulgaria), rezultatul de egalitate fiind consemnat și în parti
da Ghindă — Pinter. Șubă a în
trerupt cu Grigorov (Bulgaria) și a
pierdut partida întreruptă în runda
anterioară cu Schmidt.
• In cadrul Universiadei de Iar
nă de la Belluno (Italia), proba
masculină de ștafetă 4X10 km a re
venit echipei U.R.S.S., cu timpul de
lh 39’23”40/100. urmată de formații
le Italiei (lh 40’04”20/100) și Cana
dei (lh 40’26”50/100). In proba fe
minină de ștafetă 3X5 km. victoria
a revenit schioarelor din selecționa
ta Cehoslovaciei (46’46”30/100), pe
locurile următoare clasîndu-se Po
lonia
(47’38”10/100)
și
Finlanda
(48’07 ”80/100).

• In ziua a doua a campiona
tului mondial masculin de handbal
(grupa B), competiție ce se desfă
șoară în aceste zile in mai multe
orașe din Norvegia, s-au înregistrat
următoarele rezultate : Italia —
Spania 18—18, U.R.S.S. — R.P. Con
go 34—12, Finlanda — Franța 33—24,
Cehoslovacia — Norvegia 23—16,
Bulgaria — Olanda 19—19, Polonia —
S.U.A. 25—17. Ungaria — Israel
33—20. R.D. Germană — Kuweit
28—10.
• La Zagreb. în meci pentru tur
neul final al „Cupei campionilor eu
ropeni" la baschet masculin, echi
pa locală Cibona a întrecut cu
96—89 (53—44) formația italiană G. B.
Bologna.

• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase
*
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, stat
al dv. — 18; (sala Victoria. 50 58 65) :
Băiatul cu sticleți — 18,30.
• Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) ; După datina străbună —
18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Trei grăsani — 15; Nota zero la pur
tare — 18.
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Ileana Sînziana —
15,30; (sala din
Piața Cosmonauților : Tigrișorul Pe
tre — 10.
A Circul București (10 41 95): Parada
circului — 19.
• Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Dragostea pusă la încer
care — 18,30.

(

Schimb de mesaje
intre președintele Nicnlae Ceausescu
si președintele Mohamed Hnsni Mubarak
CAIRO 21 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu au
fost transmise președintelui Repu
blicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni
Mubarak, și doamnei Suzanne Mu
barak un cordial salut, impreună cu
calde urări de sănătate și fericire
personală, dd pace, progres și pros
peritate poporului egiptean prieten.
Exprimînd vii mulțumiri pentru
mesajul și urările primite, pre
ședintele Republicii Arabe Egipt a
rugat să fie transmise tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și tova
rășei Elena Ceaușescu, din partea
sa și a doamnei Suzanne Mubarak,
cele mai bune urări de sănătate și
fericire personală, de bunăstare și
progres poporului român prieten.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea, la Ismailia, de
către președintele Republicii Arabe
Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, a
tovarășului Manea Mănescu. vice
președinte al Consiliului de Stat al
Republicii Socialiste România.
Președintele Mohamed Hosni Mu
barak și-a exprimat satisfacția deo
sebită față de cursul ascendent al
raporturilor dintre țara sa și Româ
nia, care se dezvoltă pe baza înțe
legerilor convenite cu prilejul mul
tiplelor întîlniri la cel mai înalt
nivel. Șeful statului egiptean a

subliniat că relațiile personale, de
strinsă prietenie, stimă și respect
reciproc, pe care le are cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu consti
tuie baza dezvoltării în continuare a
cooperării dintre cele două țări și
popoare, atît pe plan bilateral, cit
și în sfera vieții internaționale. Tot
odată. președintele Egiptului a dat
o înaltă apreciere activității neabă
tute a președintelui României con
sacrată păcii și înțelegerii în Orien
tul Mijlociu și în. întreaga lume.
In cursul convorbirilor a fost
subliniată hotărîrea celor două țări
de a face totul pentru extinderea și
adîncirea, în continuare, a conlu
crării dintre ele pe plan politic, eco
nomic, tehnic, științific și cultural. A
fost evidențiată necesitatea intensifi
cării eforturilor în favoarea promo
vării unei politici de pace, pentru
oprirea cursei înarmărilor și trecerea
la dezarmare, în primul rînd la de
zarmarea nucleară, pentru soluționa
rea tuturor problemelor litigioase pe
cale pașnică, pentru lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea unei noi
ordini economice internaționale. A
fost, de asemenea, evocată necesita
tea intensificării eforturilor politico
diplomatice in vederea soluționării
pe cale politică, prin negocieri, a si
tuației din Orientul Mijlociu, a
celorlalte stări de conflict din lume.
întîlnirea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.

IN

GENEVA 21 (Agerpres). — Țările
neutre și nealiniate din cadrul Con
ferinței pentru dezarmare de la Ge
neva, cunoscute sub numele de
„Grupul celor 21“, au prezentat, în
cadrul unei declarații comune, apre
cierile și pozițiile lor în legătură cu
sarcinile deosebite ce revin acestui
organism multilateral de negocieri
al O.N.U., în actualele condiții inter
naționale.
Declarația comună a fost distribui
tă ca document oficial al Conferinței
pentru dezarmare.
Salutînd acordul care a intervenit
între Statele Unite și Uniunea Sovie
tică de a începe negocieri asupra
unui complex de chestiuni privitoare
la armele nucleare și spațiul extraatmosferic, țările neutre și nealinia
te și-au exprimat speranța că aceste
tratative vor fi conduse CU bună cre
dință și cu hotărîrea de a conveni
cit 'mai urgent măsuri efective in
aceste domenii, în conformitate cu
cerințele comunității internaționale.
In același timp. în declarație se
cere tuturor statelor participante la

conferință, și în primul rînd celor
posesoare de arme nucleare, să utili
zeze pe deplin posibilitățile pe care
le oferă Conferința pentru dezarma
re ca for de negocieri multilaterale.
In mod deosebit,
se subliniază
faptul că toate popoarele lumii au
un interes vital în negocierile de
dezarmare și că, în consecință, toate
statele au dreptul să participe, în
condiții de deplină egalitate, la ase
menea tratative în probleme care le
afectează în mod direct securitatea
lor națională, și să contribuie la
succesul acestora. Negocierile bilate
rale și cele multilaterale din dome
niul dezarmării trebuie să se sprijine
reciproc, să se completeze, și nu să-și
creeze obstacole sau să se excludă
reciproc. Conferința pentru dezarma
re trebuie, de aceea, să fie informată
în mod corespunzător asupra tuturor
pașilor ce vor fi întreprinși în do
meniile respective, fără ca prin aceasta să se aducă prejudicii înre
gistrării de progrese in cadrul nego
cierilor.

I
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favoarea dezarmării,
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NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager
pres). — Secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a
chemat toate țările să se unească
în eforturile de preîntîmpinare a
unui război nuclear, arătind că aceasta este o problemă care- inte
resează nu numai statele posesoa
re de arme atomice, ci toate gu
vernele și popoarele lumii. într-o
declarație făcută in cadrul unei
întrevederi
cu
ambasadorii la
O.N.U. ai celor șase state partici
pante la reuniunea de la Delhi,
unde s-a lansat un apel în favoa
rea încetării cursei înarmărilor, in
primul rînd a înarmărilor nuclea
re, Javier Perez de Cuellar s-a
pronunțat
pentru
împiedicarea
unei noi „extinderi geografice" a
cursei înarmărilor. „Este necesar
să se facă tot ceea ce este posibil
pentru a se încuraja și a se faci-

lita un acord între marile puteri
nucleare în viitoarele lor negocieri»
care ar putea duce la eliminarea,
în final, a armelor nucleare și la
preîntimpinarea extinderii compe
tiției militare", a subliniat el.
Vorbitorul și-a exprimat speran
ța că în acest an, cînd se împli
nesc patru decenii de la crearea
O.N.U., se vor realiza progrese
concrete în direcția înlăturării pe
ricolului unui
conflict nuclear,
care amenință însăși existenta ci
vilizației umane, și pentru instau
rarea unei păci durabile pe planeta noastră, Perez de Cuellar a subnecesitatea
liniat, de asemenea,
eforturilor in cadrul
continuării
Națiunilor Unite pentru prevenirea conflictelor militare, acesta
reprezentînd unul dintre scopurile
principale pentru care a fost creată
organizația.

Escaladarea cursei înarmărilor o uriașă risipă de resurse materiale și umane
— relevă un raport prezentat de Comisia O.N.U.
pentru dezvoltare socială

î
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Document al P. C. Italian
ROMA 21 (Agerpres). — Direcțiu
nea Partidului Comunist Italian- a
aprobat un document referitor la re
zultatele convorbirilor purtate de Se
cretariatul partidului cu conducăto
rii centralelor sindicale C.G.I.L.,
C.I.S.L. și U.I.L., consacrate exami
nării problemei organizării in țară a
unui referendum in legătură cu de
cretul guvernamental „Cu privire la
valoarea forței de muncă". In cadrul
reuniunii Direcțiunii P.C.I. a fost
subliniată necesitatea desfășurării u-

\
\

Este necesară unirea eforturilor tuturor țărilor
pentru preîntimpinarea unui război nuclear

„Toate statele sînt chemate să contribuie
la succesul negocierilor de dezarmare"
Declarația comunâ a „Grupului celor 21" din cadrul Conferinței
de la Geneva

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE

VIENA 21 (Agerpres). — Intr-un
raport prezentăt in cadrul Comisiei
O.N.U. pentru dezvoltare socială,
ale cărei lucrări se desfășoară la
Viena, sint relevate, din nou, uria
șa risipă de resurse antrenată de
escaladarea continuă a cursei înar
mărilor și necesitatea stringentă de
a se opera o serie de măsuri prac
tice de reducere a cursei înarmă
rilor și de dezarmare, care să per
mită eliberarea fondurilor strin
gent necesare pentru asigurarea
progresului economico-social al tu
turor statelor, in primul rînd al
celor in curs de dezvoltare. Pentru
demonstrarea anomaliei pe care o
reprezintă irosirea de resurse în
scopuri distructive intr-o lume
confruntată cu numeroase dificul
tăți soclal-economice, cu decalaje
le economice și subdezvoltarea, cu
foametea și bolile, raportul amin
tește că plafonul cheltuielilor mi
litare globale a ajuns la cifra as
tronomică de 800 miliarde dolari
anual. Costul unui singur subma
rin nuclear, se arată în document,
este egal cu bugetul anual cumu
lat pentru educație al unui număr

de 23 de țări în curs de dezvolta
re, în care există 160 milioane de
copii de vîrstă școlară.
Arătind că perpetuarea și acce
lerarea cursei înarmărilor generea
ză teamă, suspiciuni, încordare și
conflicte, raportul evidențiază că.
din 1945 și pînă în prezent, în
lume s-au produs nu mai puțin de
150 războaie așa-numite „locale" și
ciocniri militare mai importante în
care și-au pierdut viața aproxima
tiv 16 milioane de oameni.
Documentul mai menționează că
armatele statelor lumii însumează
în prezent 29 milioane de soldați și
ofițeri în uniformă, ceea ce repre
zintă un uriaș potențial uman sus
tras activităților civile, pașnice.
In încheierea raportului se subli
niază că omenirea trebuie să caute
fără întîrziere căi eficiente pen
tru reducerea cheltuielilor milita
re și oprirea cursei înarmărilor și
pentru transferarea fondurilor alocate azi pentru înarmare în sco
puri civile, în interesul progresu
lui economic si social al tuturor
națiunilor.

In sprijinul unui larg front antirăzboinic
VIENA 21 (Agerpres). — Partidul
Comunist din Austria consideră că
principala sa îndatorire în momen
tul actual o constituie intensificarea
luptei pentru menținerea păcii și
încetarea cursei înarmărilor nuclea
re. a luptei in apărarea dreptu
rilor economice și sociale ale oa
menilor muncii, a declarat pre
ședintele partidului, Franz Muhri,

la o conferință de presă la Viena.
Evidențiind hotărîrea comuniști
lor austrieci de a-și aduce și pe
viitor o contribuție constructivă la
lupta opiniei publice din Austria
pentru o politică de destindere si
dezarmare, Franz Muhri a subli. niat că ei sînt gata să colaboreze
in acest scop cu socialiștii, cato
licii, cu cei fără partid.

o?

nei largi campanii în rîndul maselor
pentru explicarea scopului referen
dumului, care urmărește apărarea
intereselor oamenilor muncii.
Decretul guvernamental
,
*
adoptat
cu un an in urmă, a redus „scara
mobilă" care reglementează retribui
rea angajaților în raport cu crește
rea costului vieții în Italia, fapt ce a
dus la scăderea nivelului de trai al
oamenilor muncii; relevă observato
rii de presă.

Situația din Noua Caledonie
NOUMEA 21 (Agerpres). — Cinci
lideri de extremă-dreaptă din Noua
Caledonie au fost obligați să pără
sească teritoriul, ca urmare a unei
hotărîri de expulzare luate de dele
gatul guvernului francez la Noumea,
Edgar Pisani, informează agenția
France Presse. După cum s-a mai
anunțat, în condițiile stării de urgen
ță instituite la 12 ianuarie, liderilor

Frontului Caledonian (de dreapta) li
s-a interzis organizarea unei mani
festări publice în apropiere de Thio.
Nerespectînd interdicția, aceștia au
organizat manifestarea, soldată cu
grave incidente. In consecință, si
tuația s-a agravat din nou în Noua
Caledonie — arhipelag avînd statu
tul de teritoriu francez de peste
mări.

—

u.

In fotografie : manifestație de protest la Ottawa împotriva experimentării
rachetelor de croazieră pe teritoriul Canadei

PENTRU PACE
Producerea de arme
nucleare - o gravă
amenințare la adresa
tuturor statelor

*

DELHI 21 (Agerpres). — Primul
ministru al Indiei, Rajiv Gandhi,
s-a pronunțat pentru intensificarea
acțiunilor vizînd interzicerea pro
ducției de arme nucleare și utili
zarea resurselor astfel eliberate in
sprijinul dezvoltării. Vorbind la o
întrunire publică la Indore, statul
Madhya Pradesh, el. a subliniat că
producerea de arme nucleare con
stituie o gravă amenințare la adre
sa tuturor statelor, a supraviețuirii
omenirii.
Pe de altă parte, rolul scriitorului în lupta împotriva pericolului
de război a constituit tema unui
seminar desfășurat la Delhi, din
inițiativa Organizației pentru pace
și solidaritate pe întreaga Indie.
Oamenii de litere participanți la
seminar au relevat necesitatea in
tensificării eforturilor orientate în
direcția curmării cursei înarmări
lor, înlăturării amenințării unei ca
tastrofe nucleare. Totodată, cei prezenți au susținut Declarația de la
Delhi — adoptată la recenta întîlnire din capitala indiană a șefilor
de stat sau de guvern din Argen
tina, Grecia, India, Mexic, Suedia
și Tanzania — evidențiind însem
nătatea apelului conținut de acest
document pentru oprirea cursei
înarmărilor, înfăptuirea dezarmă
rii, prevenirea militarizării Cos
mosului.

*
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WASHINGTON 21 (Agerpres). —
Consiliul Executiv al centralei sin
dicale americane A.F.L.—C.I.O. a
cerut înghețarea cheltuielilor mili
tare ale S.U.A., precizind că nu va
sprijini sporirea acestora in dauna
alocațiilor pentru programele so
ciale, relatează agențiile Associated
Press și Reuter. Potrivit Consiliu
lui Executiv al acestei centrale sin
dicale, calea 'spre reducerea defici
tului bugetar al S.U.A. presupune
limitarea cheltuielilor militare, di
minuarea șomajului și adoptarea
de măsuri vizînd sporirea venitu
rilor bugetare.

I

Pentru animarea
instalării rachetelor
nucleare în Belgia

Odată cu reluarea lucrărilor Con
ferinței de la STOCKHOLM pen
tru măsuri de încredere, securitate
in Europa și ale organismului de
negocieri în problemele dezarmării
de la GENEVA, la VIENA a început
cea de-a 35-a rundă a negocie
rilor privind
reducerea
forțelor
armate și armamentelor și mă
suri adiacente în Europa centrală, la
care iau parte, alături de România,
încă 18 țări : Anglia, Belgia, Bul
garia, Canada, Cehoslovacia, Dane
marca, R. D. Germană, R. F. Ger
mania, Grecia, Italia, Luxemburg,
Norvegia, Olanda, Polonia, Turcia,
S.U.A., Ungaria și U.R.S.S.
Așa cum este cunoscut, în cursul
consultărilor preliminare care au
premers începerea la 30 octombrie
1973 a negocierilor de la Viena, s-a
căzut de acord că „obiectivul general
at negocierilor va fi acela de a con
tribui la întărirea păcii și securității
in Europa", subliniindu-se. totodată,
cerința ca „viitoarele acorduri să fie
elaborate in așa fel incit să cores
pundă, in orice privință și in orice
moment, principiului securității ne
diminuate a fiecărei părți". S-a sta
bilit. in același timp, că aria geo
grafică denumită, în contextul trata
tivelor de la Viena, „Europa centra

La reluarea lucrărilor Conferinței de la Viena privind reducerea forțelor
armate și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală
lă" cuprinde teritoriile a șapte state
participante (Belgia, Cehoslovacia,
R.D.G., R.F.G., Luxemburg, Olanda,
Polonia) și că părțile la viitoarele
acorduri privind Europa centrală ur
mează a fi cele șapte țări situate în
această regiune, precum și cele patru
state reprezentate la negocieri care
au trupe amplasate în regiunea res
pectivă (S.U.A., Anglia, Canada și
U.R.S.S.). De asemenea, s-a decis ca
toate aceste 11 țări, care urmează să
devină părți la viitoarele acorduri și
să-și asume obligația de reducere a
trupelor și armamentelor lor din
Europa centrală, să constituie „par
ticipant! direcți” la negocierile de la
Viena, iar celelalte opt țări repre
zentate la aceste negocieri să fie
„participanți cu statut special".
încă înainte de începerea negocie
rilor propriu-zise, România socialistă
a făcut cunoscută poziția sa de prin

au trecut de atunci, țările coautoare
și-au detaliat, modificat sau limitat,
în mai multe rânduri, propunerile. La
ora actuală, principalele propuneri
care formează obiectul discuțiilor
sînt proiectul de acord și alte pro
puneri prezentate de cele patru țări
socialiste direct participante, în fe
bruarie și iunie 1983, și în cursul săptămînii trecute, și, respectiv, proiectul
occidental, din iulie 1982, modificat
în luna aprilie 1984. Potrivit ultime
lor propuneri ale celor patru țări so
cialiste, U.R.S.S. și S.U.A. ar urma
să retragă în decurs de un an în ca
drul frontierelor naționale 20 000 și,
respectiv, 13 000 de militari, împre
ună cu armamentul și tehnica din
dotare după care să se continue tra
tativele pentru încheierea unui acord în baza căruia cele două părți
să-și reducă trupele din Europa cen
trală, astfel incit acestea să ajungă
la „plafonul colectiv egal" de 900 000

n-a fost posibil să se ajungă la re
alizarea unui acord. Și aceasta in
condițiile în care situația de pe con
tinent și din aria geografică vizată
nemijlocit de negocierile de la Viena
nu numai că nu s-a imbunătățit ci,
dimpotrivă, s-a înrăutățit in mod se
rios, prin intensificarea înarmărilor,
în primul rînd a înarmărilor nuclea
re, prin amplasarea noilor rachete cu
rază medie de acțiune.
Fără îndoială, obiectivul imediat al
negocierilor de la Viena este limi
tat și nu este de natură să pună
capăt cursei înarmărilor pe continent,
înarmărilor nucleare. Dar încheierea
unui acord, chiar și parțial, de redu
cere a trupelor și armamentelor ar
reprezenta un act politic important,
o contribuție efectivă la întărirea în
crederii intre statele din această zonă
geografică și, în general, în Europa,
la deschiderea drumului spre pași
mai hotărîți în direcția dezangajării

JOHANNESBURG 21 (Agerpres).
— Noul val de arestări efectuate de
politia sud-africană in rindul militanților africani împotriva politicii
de apartheid și discriminare rasia
lă promovată de regimul minoritar
al Africii de Sud, precum și conti
nuarea actelor de violentă ale poli
ției in rindul populației locale, sol
date cu victime, au stîrnit indignare
și neliniște în unele cercuri poli
tice sud-africane, transmite agenția
France Presse.
Cele două zile de represalii asupra
locuitorilor din bidonvilurile de la
Crossroads s-au soldat cu moartea a
16 persoane și rănirea altor 236, ara
tă agenția citată, precizind că poli
ția sud-africană continuă patrularea
pe străzile localității.

LUSAKA 21 (Agerpres). — Con
gresul Național African (A.N.C.) din
R.S.A. a condamnat campania de in
timidare și violență lansată de re.gimul minoritar de la Pretoria îm
potriva Frontului Unit Democratic —
cea mai largă coaliție de luptă îm
potriva apartheidului — a organiza
țiilor afiliate acestuia și împotriva
populației de culoare.
Intr-o declarație dată publicității
la Lusaka — transmite agenția
KUNA — A.N.C. a arătat că actele
săvîrșite de autoritățile rasiste din
R.S.A. nu pot genera decît o intensi

ficare a acțiunilor militanțildr afri
cani in direcția eliminării sistemului
de apartheid. A.N.C. a cerut elibera
rea imediată și necondiționată a tu
turor deținuților politici, lansind un
apel comunității internaționale pen
tru sprijinirea mișcării de eliberare
din Africa de Sud și pentru intensi
ficarea acțiunilor menite să sancțio
neze continuarea de către R.S.A. a
unei politici în totală contradicție cu
aspirațiile de
dezvoltare liberă și
independentă ale popoarelor din Africâ australă, cu normele și princi
piile de drept internațional.

R. S. CEHOSLOVACĂ

Măsuri pentru contracararea efectelor iernii grele
PRAGA 21 (Agerpres). — întrunite
in ședință comună. Prezidiul C.C. al
P.C. din Cehoslovacia, Consiliul de
Miniștri și Consiliul Central al Sin
dicatelor din R.S.C. au examinat
probleme legate de urmările actualei
ierni aspre, care creează greutăți in
îndeplinirea sarcinilor economiei na
ționale — relatează agenția C.T.K.
S-a relevat că timpul foarte rece
face necesară adoptarea unor măsuri
corespunzătoare și o atitudine mai
exigentă față de lipsurile ce se
răsfrîng negativ asupra . îndeplinirii
planului. La ședință s-a subliniat
necesitatea economisirii combustibi
lului și energiei în fiecare sector de
muncă, în fiecare gospodărie, adresîndu-se îndemnul ca fiecare colectiv
de muncă să promoveze noi initiati
ve și să-și asume angajamente pri
vind modul cum să se iichideze ne-

îndeplinirile, intr-un termen cit mai
scurt, și să se asigure realizarea 4
planului.
PRAGA 21 (Agerpres). — După
cum transmite agenția C.T.K., ac
tualele geruri puternice și îndeo
sebi revenirea lor în cursul săptăminii trecute au complicat situa
ția dintr-o serie de sectoare ale
economiei naționale cehoslovace,
afectind cel mai mult transporturi
le și sectorul energetic. Gerurile au
provocat stagnarea producției in
tr-o serie de sectoare. Ca urmare
a înghețului, a fost oprită circula
ția navelor pe unele rîuri, fiind
afectate transporturile de combus
tibil. Agenția evidențiază eforturile
mari depuse de mineri și feroviari
pentru asigurarea producției de
energie electrică.

~l

RAVAGIILE FOAMETEI IN RiNDURILE COPIILOR LATINO-AMERICANI.
Intr-un document al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)
se arată că cel puțin 105 milioane de persoane din America Latină și
zona caraibiană, din care peste jumătate copii, suferă de foame sau
subnutriție cronică. Se apreciază că pînă la sfirșitul anului se va ajunge
la un total de peste 110 milioane, întrucît continuă tendința de scădere
a producției de alimente în regiune. Documentul precizează că în Ame
rica Latină și zona caraibiană s-a înregistrat anul trecut cea mai înaltă
rată a mortalității infantile din lume, unul din cinci copii pierind ca
urmare a foametei.

<

militare și dezarmării în centrul Eu
ropei — ca o cale esențială spre edi
ficarea securității pe ansamblul con
tinentului nostru. Așa cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „o ase
menea reducere nu afectează in nici
un fel paritatea, nici raportul de for
țe între cele două părți, ci constituie,
de fapt, mai mult o măsură simbo
lică, de întărire a încrederii, pentru
a se trece la tratative concrete în
vederea unei reduceri radicale și se
rioase a armamentelor și ă forțelor
militare în Europa". In același timp,
orice pas înainte înregistrat la Viena
va fi de natură să se repercute
ze în mod pozitiv asupra negocie
rilor multilaterale de la Geneva și
Stockholm, precum și asupra vii
toarelor negocieri sovieto-america
ne în problemele armelor nuclea
re și cosmice
și, invers, orice
progres la aceste din urmă foruri de
tratative este menit să aibă o in
fluentă favorabilă asupra forului din
capitala Austriei, intre toate acestea
existînd, desigur, o legătură de
* în
râurire reciprocă.
Este o părere larg împărtășită că
depășirea deosebirilor de vederi exis
tente, care acum, odată cu prezen
tarea ultimelor sugestii și propuneri,
s-au micșorat și mai mult, este po
sibilă prin manifestarea voinței po
litice a statelor direct participante
la negocierile de la Viena, și în pri
mul rind a celor chemate să-și asume
obligația de reducere, în acest sta
diu, a forțelor lor armate din centrul
Europei. Gravitatea deosebită a si
tuației de pe continentul nostru, ce
rerile tot mai insistente ale popoare
lor pentru dezarmare și pace fac
mai necesară ca oricînd îndeplinirea
mandatului tratativelor de la Viena,
intensificarea negocierilor, trecerea
neîntirziată la activitatea de redac
tare, pentru finalizarea în cel mai
scurt timp a unui prim acord re
ciproc acceptabil.

Radu BOGDAN

regimul

pe scurt

la încredere și securitate pe întregul continent european
de oameni, din care 700 000 din for
țele de uscat și 200 000 din forțele
aeriene. La rindul lor, ultimele pro
puneri occidentale preconizează în
cheierea unui acord care să prevadă
efectuarea, în termen de cinci ani, a
trei etape de reduceri pînă la atin
gerea aceluiași plafon amintit mai
sus. Potrivit propunerilor occidenta
le, reducerile din prima etapă ar
urma să fie de 30 000 de militari pen
tru U.R.S.S. și 13 000 pentru S.U.A.,
cuantumul celorlalte două etape urmînd a fi determinat ulterior.
în cursul anilor, printr-un efort de
receptivitate, în multe probleme afla
te în suspensie s-au degajat unele
poziții și puncte de vedere apropia
te. Cu toate acestea, pînă în prezent

cu

^AGENȚIILE DE PRESA

De la întărirea încrederii și securității regionale
cipiu, potrivit căreia este necesar
să se pornească de la o viziune de
ansamblu, de la elaborarea și trans
punerea în practică, pas cu pas, a
unui program complex de măsuri de
dezangajare militară și dezarmare,
atit pe întregul continent, cit și in
diferite zone ale sale, inclusiv in
Europa centrală, iar ulterior a pre
zentat forului de la Viena un ase
menea program de perspectivă.
Din păcate, în cele 34 de runde
de negocieri care au avut loc pînă
acum la Viena, nu s-a reușit să se
ajungă la un acord, deși în această
perioadă statele reprezentate au
avansat, și de o parte și de alta,
o serie de proiecte și propuneri.
De-a lungul celor peste 11 ani care

operarea constructivă"
apartheidului.

r

TctuălîțăteÂ PQtLrncĂ ———

Evidențiind din nou cu toată tăria că, datorită, creșterii puternice a în
armărilor și a pericolului unei catastrofe nucleare, problema fundamen
tală a epocii contemporane o constituie oprirea cursei înarmărilor, în
primul rînd a celor nucleare, trecerea la dezarmare, la asigurarea unei
păci trainice în lume, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a salutat, în cuvîntarea rostită la cel de-al lil-lea Congres al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, apropiatele negocieri sovieto-americane în problemele
armamentelor nucleare și cosmice, arătind că România s-a pronunțat și
se pronunță cu toată fermitatea pentru oprirea oricăror acțiuni de înar
mare, pentru realizarea unui echilibru al forțelor la un nivel cît mai scăzut
al înarmărilor, in același timp, secretarul general al partidului, președin
tele Republicii, a subliniat necesitatea ca, în diferite conferințe și organis
me internaționale, să se intensifice activitatea consacrată dezarmării.
„Considerăm, a arătat în acest sens conducătorul partidului și statului,
că propunerile formulate la Viena privind reducerea armamentelor ți
armatelor din centrul Europei reprezintă o bază bună pentru a se putea
realiza, în cel mai scurt timp, un acord corespunzător".

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— Președintele Comitetului special
al O.N.U. împotriva apartheidului,
Josef Garba (Nigeria), a dat publi
cității o declarație în care condamnă
noul val de represiuni ale autorită
ților rasiste de la Pretoria împotriva
populației africane majoritare. După
cum se arată în declarație, numai în
ultimele două zile poliția regimului
rasist sUd-african a ucis 16 africani
și a rănit alți 200. in apropierea ora
șului Capetown. Totodată, au fost
operate numeroase arestări în rân
durile organizațiilor care se opun
regimului inuman de apartheid. Te
roarea rasistă din R.S.A., noile asa
sinate și acte de violentă, se arată
în document, atestă inconsistența ar
gumentelor celor care mai cred în
posibilitatea „dialogului" sau in „co

Apel al Congresului Național African

Sindicate americane cer
înghețarea cheltuielilor
militare ale S.U.fl.

BRUXELLES 21 (Agerpres).
Mișcarea . muncitorească creștină
din Flandra (A.C.W.) s-a pronunțat
pentru amînarea staționării rache
telor nucleare americane pe terito
riul Belgiei. Ințr-o declarație dată
publicității la Bruxelles, A.C.W. —
din care fac parte Confederația
sindicatelor
creștine,
Tineretul
muncitoresc catolic și Uniunea
muncitorească a femeilor creștine
— arată că amînarea amplasării ar
contribui la succesul viitoarelor
tratative de la Geneva dintre
U.R.S.S. și S.U.A. Trebuie explo
rate toate posibilitățile care ar pu
tea asigura tratativelor cele mai
mari șanse de succes, se subliniază
in declarație. A.C.W. apelează la
cele două mari puteri, chemindu-le
să negocieze în mod serios și să
formuleze propuneri care să de
monstreze voința lor fermă de re
ducere a înarmărilor.
După cum s-a mai anunțat, gu
vernul belgian intenționează să ia,
înainte de sfirșitul lunii viitoare, o
decizie cu privire la începerea amplasării celor 48 de rachete
„cruise", care urmează să fie instalate la baza militară de la Florennes.

Condamnare fermă a represiunilor autorităților
rasiste de la Pretoria împotriva populației africane

PRIMIRE LA BERLIN. Erich
| Honecker, secretar general al C.C.
al P.S.U.G., președintele Consiliu1 Iui de Stat al R. D. Germane, i-a
primit pe redactorii-șefi ai organeI lor centrale de presă ale partideIlor din țările socialiste care parti
cipă, la Berlin, la o reuniune în
legătură cu cea de-a 40-a aniver
sare a victoriei asupra fascismuIlui și eliberării popoarelor de sub
jugul nazist — relatează agenția
A.D.N. In cuvîntul său. E. Ho■ necker a relevat, printre altele,
însemnătatea activității ideologice
I a partidelor comuniste și muncito
rești in lupta popoarelor și a tu
turor forțelor păcii vizind elimina| rea pericolului unui război nuclear
și oprirea escaladei înarmărilor.

ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA.
I Andrei Gromîko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
I prim-vicepreședinte
al
Consi
liului
de
Miniștri,
ministrul
afacerilor externe al U.R.S.S.,
[ a avut o întrevedere cu Robert
McNamara,
Robert Schmidt și
I Nowel Gailer, membri ai unei de
legații .a Comitetului american
pentru înțelegere între Est și Vest,
| aflată în vizită în U.R.S.S. După
cum relatează agenția T.A.S.S.,
| Andrei Gromîko a arătat că Uniu
nea Sovietică se pronunță pentru
I oprirea cursei înarmărilor, pentru
realizarea de înțelegeri privind li
mitarea și reducerea armamente| lor nucleare, pentru înlăturarea
pericolului unui
război nuclear.
I Reprezentanții americani — rela
tează T.A.S.S. — s-au pronunțat
1 pentru normalizarea relațiilor dinItre cele două țări și și-au expri
mat speranța că negocierile de la
Geneva cu privire la armamentele
nucleare și cosmice vor duce la
I înțelegeri care să contribuie la în
tărirea stabilității și securității in
ternaționale.

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SO| CIAL AL LIGII ARABE SE VA
ÎNTRUNI ÎN CEA DE-A 32-A SEI SIUNE LA TUNIS, la 25 februa
rie, pentru a discuta o serie de
1 chestiuni
economice și politice
I prioritare pentru statele arabe, in
formează agenția KUNA. între pro
blemele concrete ce urmează a fi
abordate, agenția menționează pe
I cele referitoare la cooperarea în
domeniile agricol, al transporturi
lor aeriene, exploatarea resurselor
Idin subsolul maritim.

UN NOU GRUP DE EXILAȚI DEMOCRATI URUGUAYENI S-AU
I REÎNTORS ÎN ȚARA. între aceș
tia se află și Juan Jose Mena,
1 membru al conducerii alianței forIțelor democratice din țară —
„Frontul Amplu" — relatează agentia de presă E.F.E. Militanti ai
„Frontului Amplu" au organizat
Icu acest prilej o manifestație de
sprijin față de procpsul național
de democratizare a vieții politice
interne.
PRODUCȚIA MONDIALĂ DE
1 CEREALE A CRESCUT ANUL
. TRECUT cu 8,5 la sută față de

1983. ajungînd la 1,78 miliarde tone, I
se arată in ultimul raport dat pu
blicității la Roma de Organizația
Națiunilor Unite pentru Alimenta- ,
ție și Agricultură.
EXPLOZIE LA DEPOZITUL DE
■ARME AMERICAN DE LA MIESAU. La depozitul de arme american de la Miesau, din R. F. Ger
mania, s-a produs o explozie a
motorului unei rachete de tip „Red
Eye". Au fost răniți doi militari
ai S.U.A. — informează agenția
D.P.A. Cauzele accidentului nu au
fost încă elucidate. Observatorii
relevă că acesta este cel de-al
doilea incident din ultimul timp in
care sint implicate rachete ameri
cane staționate pe teritoriul vestgerman. La 11 ianuarie a.c.. la baza
militară de lingă Heilbronn a ex
plodat motorul unei rachete nucleare cu rază medie de acțiune
„Perșhing-2“, ucigind trei militari
și provocând rănirea altor 16. incident care a stîrnit vii proteste în
rîndul militanților pentru pace din
R.F.G.
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LA VIENA s-a deschis Tirgul
internațional de turism la care
participă firme și organizații de
profil din 28 de țări. Ministerul
Turismului al țării noastre este
prezent cu un stand in cadrul că
ruia publicul vizitator are ocazia
de a fi informat asupra celor mai
diverse aspecte privind potențialul
turistic românesc.

DECLARAȚIE. Intr-o declarație
făcută la Lima, președintele alian
ței Stînga Unită din Peru, Alfonso
Barrantes, candidat la funcția de
președinte al țării, s-a pronunțat
in favoarea aplicării unui program
de urgență in vederea îmbunătă
țirii condițiilor de trai ale maselor largi populare — informează
agenția Prensa Latina. El a subliniat. în context, necesitatea adop
tării unor măsuri capabile să ducă
la reactivarea agriculturii pentru
a se asigura alimentele necesare
populației.
ȘOMAJUL A CONTINUAT SA
SE AGRAVEZE ÎN JAPONIA. în
1984. afectind 1.61 milioane de per
soane. in creștere cu 3,1 la sută
comparativ cu 1983.
s-a anunțat
oficial la Tokio. După cum relevă
‘publicația „Japan Press Weekly",
rata șomajului nipon reprezintă 2,7
la sută din totalul populației acti
ve a țării. Pe de altă parte, sin
dicatele apreciază că numărul persoanelor fără locuri de muncă este
mai mare, dar că statisticile ofidale nu includ și șomerii parțiali.
PRIMA REUNIUNE LA NIVEL
ÎNALT, DIN ACEST AN, A C.E.E.
SE VA DESFĂȘURĂ LA BRUXELLES în zilele de 29 și 30 mar
tie, informează agenția France
Presse. Ea va examina stadiul finai al negocierilor de aderare a
Spaniei și Portugaliei la Piața comună, precum și alte probleme ma
jore cu care se confruntă „cei
zece".
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