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In intimpinarea alegerilor de la 17 martie

INTÎLNIRILE DINTRE
CANDIDAȚI Șl ALEGĂTORI

— expresie a profundului
democratism al orînduirii noastre socialiste

„Alegerile pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare să constituie o 
puternică manifestare a unității întregului popor, în cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român - forța politică condu
cătoare a întregii națiuni! Votul dat pentru candidații Frontului Democrației și Unității 
Socialiste trebuie să constituie, totodată, o puternică afirmare a voinței și hotărîrii în
tregului popor de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului 
nostru, care asigură progresul și bunăstarea întregii națiuni, independența și suverani
tatea României

NICOLAE CEAUȘESCU

S-au încheiat adunările cetățenești pentru desemnarea candidați- lor in alegerile de la 17 martie de deputați in Marea Adunare Națională și pentru consiliile populare și au început intîlnirile dintre candidați și alegători. Practic, perioada care urmează pină în ziua alegerilor constituie o perioadă de profunde și exigente dezbateri democratice, o amplificare, în fapt, a dezbaterilor care au avut loc în perioada premergătoare Congresului al XIII-lea al partidului și au continuat în pregătirea Congresului al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Pentru că, așa după cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, campania electorală, întreaga desfășurare a alegerilor de la 17 martie trebuie să constituie, o nouă și puternică manifestare a democratismului nostru socialist, a verificării prin votul întregului popor, a activității de pină acum și, totodată, a aprobării planurilor și programelor de dezvoltare a patriei noastre în următorul cincinal.în fapt, prin întreaga sa desfășurare, campania electorală constituie o amplă dezbatere politică, o largă și aprofundată consultare a maselor asupra tuturor problemelor dezvoltării economico-sociale, ale gospodăririi localităților, care au constituit obiectul preocupării in actuala legislatură, ca și a celor care vor trebui să fie rezolvate în viitor, în interesul dezvoltării mai accelerate a țării, a fiecărei locali

tăți, prin participarea activă a fiecărui cetățean la înfăptuirea sarcinilor complexe, a cutezătoarelor obiective adoptate de congresul partidului. în acest cadru, întîlni- rile dintre candidați și alegători — moment important al campaniei electorale — constituie un bun prilej de a înfățișa cetățenilor bilanțul marilor realizări obținute de poporul nostru în anii construcției socialiste, și cu deosebire în ultimele două decenii de cind în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, Cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, patriot înflăcărat, strălucit strateg și conducător revoluționar al operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Aceste succese, așa cum se arată în Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste, dat recent publicității, reflectă faptul că în perioada care a trecut de la ultimele alegeri, in condițiile grele create de criza economică mondială — care a afectat practic toate statele — România a continuat să se dezvolte în ritm susținut, obținînd progrese remarcabile în toate domeniile vieții economice și sociale. S-au dezvoltat puternic forțele de producție, a crescut potențialul economic și social al tuturor județelor, au cunoscut o înflorire continuă învățămintul, știința și cultura. s-au perfecționat relațiile de producție și sociale. S-a afirmat tot mai puternic democrația muncito-

rească-revoluționară, a fost ridicată necontenit calitatea vieții întregii națiuni. Toate aceste însemnate realizări sînt o strălucită mărturie a voinței și hotărîrii tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, a întregului popor, strins unit în jurul partidului, al secretarului său general, de a participa cu însuflețire, cu înalt patriotism și spirit revoluționar la înfăptuirea neabătută a politicii interne - și externe a partidului și statului nostru, care asigură progresul și bunăstarea întregii națiuni, independența și suveranitatea țării noastre.Platforma electorală pentru alegerile de la 17 martie, și pe care candidații F.D.U.S. urmează să o prezinte în intîlnirile cu alegătorii, o constituie — așa cum subliniază Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste — documentele și hotărîrile adoptate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea economico-socială a României în cel de-al VIII-lea cincinal, 1986—1990, și în perspectivă, pînă în anul 2000. înfățișarea în cadrul întâlnirilor a prevederilor acestor documente, ilustrînd faptul că, sub conducerea partidului, a conducătorului său încercat, România, fiecare județ, fiecare localitate a patriei își va continua ferm drumul de progres, constituie, de fapt, prezentarea însuflețitorului program de muncă și activitate pentru toate organele și organizațiile de

partid, pentru organele centrale șl locale ale puterii de stat, pentru organizațiile de masă și obștești, pentru candidați și alegători, intr-un cuvint pentru întregul nostru popor.Moment important de manifestare a atașamentului profund, a adeziunii depline a întregului popor față de politica partidului, față de însuflețitoarele programe de muncă și luptă, de perspectivele luminoase deschise de documentele Congresului al XIII-lea al partidului, intîlnirile dintre candidați și alegători constituie un prilej de puternică activizare politică a maselor, de creștere a spiritului de responsabilitate socială și angajare civică, de impulsionare și amplificare a democrației noastre munci- torești-revoluționgrg. Datorită concepției, inițiativei și acțiunii hotă- rite a secretarului general al partidului, una dintre marile cuceriri ale acestor ani o constituie instituirea unui amplu sistem democratic de conducere a societății, bazat pe un cuprinzător sistem de instituții și organisme, pe participarea celor mai largi categorii de cetățeni la adoptarea hotărîrilor și la înfăptuirea lor. în acest cadru, un loc aparte revine consiliilor populare, organe locale ale puterii de stat, ale autoconducerii și autogos- podăririi teritoriale, care se numără . printre cele mai reprezentative organisme ale democrației noastre
(Continuare în pag. a IV-a)

EXEMPLARE FAPTE DE MUNCĂ
Răspuns insuflețitor la chemările Manifestului 
Frontului Democrației și Unității Socialiste

Sub steagul glorios al partidului, strîns uniți în jurul secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să înfăptuim minunatul program de 
dezvoltare multilaterală a patriei, de întărire a independenței și suverani
tății sale naționale, de înflorire continuă a vieții materiale și spirituale a 
întregului nostru popor!

(Din Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, este bine cunoscută 
pozifia Excelenței Voastre con
form căreia statele mici și mij
locii trebuie să aibă un rol 
major in modelarea relațiilor 
mondiale. Apreciați că acest 
principiu este in mod adecvat 
transpus in practică ? Sinteți 
satisfăcut de modul cum evolu
ează relațiile dintre țările dez
voltate și cele in curs de dez
voltare ?RĂSPUNS: In situația internațională s-a ajuns la o încordare deosebit de gravă, care afectează, practic, toate statele lumii. Pentru soluționarea problemelor mondiale complexe în interesul dezvoltării economico-sociale a fiecărui popor, al păcii, se impune, ca o necesitate obiectivă, participarea tuturor statelor lumii, fără deosebire de orîn- duire socială sau mărime, la rezolvarea lor.In acest cadru, România consideră că un rol important trebuie să-I aibă țăjile mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate — care reprezintă, de altfel, și marea majoritate a statelor lumii. Numai pe această cale este posibil ca soluționarea diferitelor probleme să nu afecteze interesele aceâtor state, să se asigure aplicarea fermă a principiilor egalității, respectului independenței și suveranității naționale, ale neamestecului în treburile interne.S-ar putea spune .că, în multe domenii,- aceste principii încep să se aplice — că acolo unde se acționează pe această bază și rezultatele sînt pozitive. Dar trebuie să spunem că mai sînt multe de făcut pentru ca relațiile internaționale să se bazeze pe aceste principii, pentru ca la soluționarea problemelor să participe, cu drepturi egale, toate statele lumii. Aceasta impune ca țările mici și mijlocii, celelalte state, la care m-am referit, să-și întărească colaborarea și solidaritatea, să acționeze cu mai multă hotărîre, atât în cadrul Organizației Națiunilor Unite, cît și în alte organisme internaționale, pentru a contribui la soluționarea tuturor problemelor în interesul păcii și colaborării.In ce privește evoluția relațiilor dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, doresc să declar de la început că, în ultimii ani, aceste relații s-au înrăutățit. Aceasta reiese din faptul că decalajul dintre țările sărace și țările bogate s-a mărit foarte mult. A crescut mult datoria externă a țărilor- in curs de dezvoltare, iar măsurile protecționiste, do- bînzile excesiv de mari, politica de prețuri în domeniul materiilor prime au făcut ca, de fapt, țările bogate să obțină o serie de avantaje cu totul ne justificate, pe seama țărilor în curs de dezvoltare.Avind in vedere această situație,' precum și faptul că pînă acum toate tratativele desfășurate sub denumirea Nord-Sud nu au dus la nici un rezultat, apare necesitatea de a se face totul pentru întărirea colaborării și solidarității țărilor în curs de dezvoltare, pentru organizarea unor tratative reale, în cadrul O.N.U., între țările în curs de dezvoltare si țările dezvoltate, pentru a se ajunge la soluționarea în cel mai scurt timp a problemelor subdezvoltării, inclusiv a problemei datoriei externe, a do- bînzilor, Ia realizarea unei noi ordini economice internaționale. Soluționarea acestor probleme în cadrul unor negocieri reale între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare corespunde intereselor generale ale depășirii crizei economice, ale dezvoltării armonioase a tuturor statelor, politicii generale de colaborare și de pace în lume.

ÎNTREBARE : Cum vedeți 
dumneavoastră viitoarea dez
voltare economică și tehnologică 
a României? Care este situația 
balanței comerciale, a datoriei 
externe și cum se gindește să 
acționeze România pentru a face 
față ratelor înalte ale dobinzii? RĂSPUNS : România este o țară socialistă în curs de dezvoltare. Criza economică și situația generală — la care m-am referit— au afectat, într-o anumită măsură, și România, ca, de altfel, și alte state. Aceasta a necesitat măsuri deosebite din partea României pentru depășirea situației economice care s-a creat. Doresc să menționez că, chiar in aceste condiții, România a putut să realizeze, an de an, noi progrese în dezvoltarea sa economică, iar în 1984 să obțină o creștere a producției industriale de aproape 7 la sută. Aceasta ne-a permis să realizăm, in ultimii ani, o balanță comercială activă, să reducem în mod substanțial, cu aproape 40 la sută, datoria externă.Pe această bază, la Congresul al XIII-lea al partidului am elaborat programul de dezvoltare în cel de-al optulea cincinal, 1986—1990, și, in perspectivă, pînă in 2000, in care punem pe primul plan accentuarea dezvoltării intensive a economiei, ridicarea nivelului tehnic șl calitativ al producției și realizarea noii revoluții tehnice, pe baza automatizării și robotizării activității de producție.Ne-am propus, de asemenea, să realizăm o dezvoltare puternică, ^intensivă a producției agricole.Pe această bază avem în vedere să asigurăm ridicarea în continuare a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Aș dori să menționez că, in cincinalul 1981—1985, vom realiza o creștere de circa 8 la sută a veniturilor, reale ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii. A- ceasta arată că în România nu numai că nu,a avut loc o scădere a nivelului de trai, dar s-a realizat, pe această bază, o creștere a veniturilor și a condițiilor de viață ale poporului.De asemenea, ne-am propus ca, în următorii cîțiva ani, să lichidăm complet datoria externă a țării și să nu mai apelăm în nici un fel la credite — aceasta avînd în vedere faptul că dobînzile excesiv de mari fac inacceptabile și neeconomice creditele. De fapt, s-ar putea spune că dobînzile excesiv de mari constituie o frînă în calea progresului economic și social al țărilor în curs de dezvoltare. Deci, în întreaga noastră dezvoltare vom pune accentul pe folosirea resurselor proprii, atît financiare, cit și materiale și umane.ÎNTREBARE : La al XIII-lea 
Congres al partidului, dumnea
voastră ați arătat că ar fi ne
cesar să aibă loc o abordare 
nouă a problemelor legate de 
restituirea unor credite acorda
te unor țări în curs de dezvol
tare. Cum considerați că s-ar 
putea soluționa această proble
mă avînd in vedere situația 
grea pe care o au țările in curs 
de dezvoltare pe piața finan
ciară ?RĂSPUNS : România a prezentat o serie de propuneri cu privire la problemele subdezvoltării și noii ordini economice internaționale, inclusiv în ce privește o rezolvare globală a datoriilor externe. în acest cadru ne-am referit la anularea completă a unor datorii pentru țările cele mai sărace, la reducerea acestor datorii pentru alte categorii de țări în curs de dezvoltare, precum și la o scădere substanțială a dobinzl- lor.Fără o soluționare globală și în-

tr-un timp scurt a acestor probleme, situația economică a țărilor în curs de dezvoltare și, ca atare, a economiei mondiale se va înrăutăți și mai mult. Cred că o asemenea măsură este și rațională și etică — ca să spun așa. De altfel, se poate spune că, de fapt, țările în curs de dezvoltare au achitat aceste datorii prin dobînzile excesiv de mări pe care le-au plătit. Deci, nu este vorba să se facă un act de caritate față de aceste țări, ci de a se lua o măsură economică. Desigur, țările dezvoltate ar putea suporta o anumită parte din acestea sprijinind unele bănci mai mici, pentru că băncile mari pot să suporte ele însele aceste măsuri.In același timp, țara noastră a propus să se găsească noi mijloace financiare pentru acordarea unor credite de dezvoltare pentru țările sărace. Aceasta ar fi posibil de realizat pe seama reducerii cheltuielilor pentru înarmare — care au depășit deja 800 miliarde de dolari. O reducere cu numai 10 la sută a acestor cheltuieli ar însemna disponibilizarea a circa 80 de miliarde de dolari anual.ÎNTREBARE : Pe ce puneți 
dumneavoastră un accent mai 
deosebit in ce privește dezvol
tarea științei, învățămintului și 
culturii din România ?RĂSPUNS : România pornește de la faptul că știința. învățămîntul și cultura constituie factorii fundamentali ai progresului general și, mai cu seamă, in construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. In acest spirit, am acordat și acordăm o atenție deosebită dezvoltării științei. învățămintului, culturii. Aș putea spune că dispunem astăzi de puternice institute de cercetare, în toate domeniile, care cuprind peste 200 000 de oameni, că pentru întregul tineret se asigură instruirea în învățămîntul obligatoriu de 10 ani. învățămîntul nostru superior pregătește cadrele necesare pentru toate domeniile; mai mult, în România învață astăzi aproape 20 000 de tineri din diferite țări, îndeosebi din țări în curs de dezvoltare. Punem Ia baza întregii activități din aceste domenii cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general. Acționăm pentru 9 legare cit mai strinsă și o colaborare organică — aș putea spune — între știință, învățămînt și producție pentru a asigura în acest fel pregătirea tineretului pentru viață, pentru muncă, spre a putea să-și îndeplinească în bune condiții rolul și îndatoririi» ce-i revin în orice domeniu de activitate.Desfășurăm, în același timp, o intensă activitate cuitural-artistică-li- terară. Am creat un sistem larg da participare a maselor populare la a- ceastă activitate în cadrul Festivalului național „Cintarea României". Considerăm că întreaga țultură. activitatea de ridicare a conștiinței maselor populare reprezintă o necesitate pentru făurirea societății socialiste, pentru ca poporul însuși să poată participa conștient, în condiții de deplină egalitate, la conducerea tuturor domeniilor de activitate, la făurirea propriului viitor.Aș putea spune că, pe baza muncii de educare și formare a tineretului, a întregului popor am obținut succese importante în crearea și dezvoltarea unei conștiințe cetățenești înaintate — de respect între toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate, de respect al altor popoare, de atitudine de prietenie, de pace și colaborare cu toate națiunile lumii. Acestea constituie preocupă-

(Continuare în pag. a V-a)

Mina Leurda din bazinul carbonifer al vBii Motrului. Pe brigadierul Constantin Motor- ga il aflăm la unul din a- bâtajele frontale. întreaga brigadă muncește cu sirg ; este o formație fruntașă care in 1984 a scos din adincuri 301 000 tone lignit, depășind cu 15 750 tone prevederile de plan. Este o brigadă care, acum, în 1985, continuă să se afle in frunte, invingînd dificultățile iernii aspre, mobilizindu-se exemplar, acționind cu un înalt spirit revoluționar.— Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste vibrează în inimile noastre, ale minerilor Motrului, fiind o chemare înflăcărată la munca pentru continua înflorire a patriei, pentru a da țării cit mai mult cărbune, asigurindu-i energia de care are atita nevoie — ne spune Constantin Motorga. Cele 2 000 tone lignit energetic pe care le vom da peste plan pină la 17 martie reprezintă răspunsul nostru concret la această chemare, raportul nostru dat — prin faptele izvorite din dragoste și recunoștință — minerului de onoare al țării, secretarului general a! partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Așa sintem noi, minerii : punem în balanță greutatea faptelor.— Și asta pentru că faptele vă reprezintă...— Faptele noastre și faptele țării sint temelia dezvoltării de azi și a încrederii în viitor. Iată,

dacă e să ne referim la centrul nostru minier, Mo- tru, prin grija partidului a devenit un oraș modern și prosper, cu străzi frumoase. cu edificii social-cultu- rale, cu blocuri confortabile ce cuprind aproape 5 000 de apartamente. Din acestea, vreo 2 000 au fost construite in ultima legislatură. Alte 2 500 vor im- bogăți zestrea orașului in cincinalul care urmează.— Și in domeniul producției 1— în 1985, Motru va da țării peste 20 milioane tone lignit. Prin îmbogățirea continuă a dotării tehnice a minelor și carierelor, prin modernizarea tehnologiilor de extracție și prin munca noastră mereu mai eficientă, în anii cincinalului viitor producțiile vor fi și mai mari, reprezentând contribuția noastră, mereu sporită, la realizarea în 1990 a unei producții de 100 milioane tone cărbune prevăzută pe tară de documentele celui de-al XIII-lea Congres al partidului. Este datoria noastră de onoare față de cauza înaltă a asigurării independentei energetice a României. O datorie pe care ne-o îndeplinim prin fapte.
I* ntinderî mari de zăpadă, cit cuprinzi cu ochii, pînă departe în zare. Totul pare încremenit sub pînzele albe ale ninsorilor. Și totuși, iată, cind ne apropiem de localitatea Grădinari, din cuprinsul județului Olt. ne dăm seama că nemișcarea

e doar o impresie. Ca pretutindeni, munca se desfășoară in ritmul ei neîntrerupt de viscole și de zăpezi : ingrășămintele sint duse și sint împrăștiate pe cimp, animalele își primesc tainul la ore precise, uneltele sînt puse la punct, semințele — selecționate cu grijă. Și — ca o adeverire a denumirii locali-tății — se pregătesc răsadurile și solariile. Se presimte apropierea primăverii, a primăverii pline de semnificații a acestui an, către care se îndreaptă și gindul președintelui C.A.P. Grădinari, Doi el Grosu :— Ne pregătim să însă- mințăm în mustul zăpezii, așa cum ni-i obiceiul din moși-strămoși. Sămința pusă la timp în asigură rodnicia lui țară, rire deplin irea cheamă la acțiune Manifestul F.D.U.S., în care ne-am regăsit gîndurile și simțămintele, marea noastră dorință de a România mai bogată, puternică.— Gînduri frumoase au, desigur, temei în ce înfăptuiți prin muncă...— Dorim să aibă ! Pe

deEste înaltărecoltă o pentru căreia
brazdă belșugu- pentru îndato- în- ne

face meiicare ceeabaza experienței noastre de anul trecut și a altor cooperative fruntașe, ne-am organizat astfel îneît să dobîndim producții record în sistem intensiv pe mai bine de 80 la sută din suprafața arabilă. Noua revoluție agrară înseamnă in primul rînd recolte mari. De aceea, bucurîn-

du-ne și de avantajele sistemului de irigații Buc- șani—Cioroiu, in cursul viitorilor ani vom organiza intreaga suprafață a- rabilă in sistem intensiv. In acest fel, și noi. cei din Grădinari, vom contribui la înfăptuirea prevederii din documentele Congresului al XIII-lea, și anume ca pină in anul 2000 producția agricolă a tării să sporească de două ori.— Numele comunei dumneavoastră duce cu gindul și la grădinărit ca meserie, dar și la buna rindu- ială, la dragostea pentru frumos, ca atitudine civică.— Și intr-adevăr, vrem să ne fie comuna ca o grădină. Iată noi. obștea, prevăzusem ca în ’84 să realizăm lucrări edilitar- gospodărești de 900 000 lei. Ei bine, tot noi, obștea, prin propria noastră voință, am făcut lucrări de 2 800 000 lei. Pentru cincinalul viitor avem, de asemenea, planuri frumoase : înălțarea unui cămin cultural pe măsura dezvoltării, comunei noastre, începerea construcției blocurilor de apartamente pentru specialiștii tot mai numeroși care lucrează la noi, două poduri peste pirîul Runca, un mare siloz pentru furaje, străzi bine amenajate, plantații de pomi și multe altele. Pentru a le înfăptui pe toate, la 17 martie îi vom alege pe cei mai buni dintre noi și ne vom întări votul muncind cu vrednicie și spor.

In pregătirea Conferinței naționale a femeilor

(Continuare în pag. a IV-a)
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Plenara Comitetului Central al partidului din 18—19 iunie 1973, a adoptat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu o importantă hotărîre cif privire la creșterea rolului femeii in viața politică, economică’și socială a României ca o consecință firească a faptului că femeile reprezintă jumătate din populația țării. Acestă hotărîre a avut urmări deosebit de importante în promovarea, fără precedent, a femeii in cele mai diferite sfere de activitate, în crearea condițiilor pentru ca ea să participe la tot ce se decide și se înfăptuiește spre binele și progresul națiunii noastre socialiste.— în prezent, ne spunea tovarășa Florica Dumitru, specialist in Ministerul Muncii, femeile constituie o importantă componentă a resurselor de muncă ale țării. Ponderea lor în totalul personalului muncitor a ajuns la 39 la sută. Numai în industrie — ramură de bază a economiei — lucrează peste 1,4 milioane. Nu este o simplă creștere aritmetică. Cu tenacitatea ce le caracterizează, femeile și-au însușit cunoștințele profesionale necesare pătrunderii în domenii care păreau inaccesibile lor, deschizîndu-li-se noi orizonturi de afirmăre. Nu mai este pentru nimeni prilej de uimire faptul că produse de mare finețe și precizie, cum sînt cele ale mecanicii fine sau electronicii, se realizează in secții de fabricație predominant feminine. Mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, ascendentul căpătat de efortul intelectual asupra celui fizic au mărit numărul de meserii, specialități și funcții ce pot fi exercitate de femei la nu mai puțin de 759. A crescut considerabil ponderea lor în cercetare și proiectare — dovadă certă a înaltei lor pregătiri profesionale, a creativității de care s-au dovedit capabile. în agricultură — sector de cea mai mare însemnătate al economiei, munca femeilor are un rol hotărîtor. în cultura mare, în zootehnie, în legumi- cultură, ele muncesc cu hărnicie iji răspundere pentru pîinea țării. Ca membre cooperatoare, ca șefe de echipă sau de brigadă, ca ingineri și tehnicieni și adesea ca președinte, femeile sint în primele rînduri ale luptei pentru înfăptuirea revoluției agrare. Există, de asemenea, sectoare

de mare importanță socială în care prezența femeilor este preponderentă : învățămintul, cultura, ocrotirea sănătății, comerțul și serviciile.Din această imagine cuprinzătoare a implicării femeii în viața economico- socială a tării am desprins citeva secvențe semnificative pentru ceea ce reprezintă femeile ca membri activi ai unei societăți aflate intr-o dinamică dezvoltare.
Îndemînarea în muncă a 

femeilor — o puternică „u- 
nealtă" de producție. Pre* zența femeii în industria textilă are o veche tradiție. In unitățile care „torc" miliarde de metri de fir, în cele care țes kilometri și

PREZENTĂ ACTIVĂ 
IN TOATE DOMENIILE 

DE ACTIVITATE
kilometri de pînză sau stofă, femeile sint „la ele acasă". Din spusele Violetei Burcă, ajutor de maistru la întreprinderea textilă „Moldova" din Botoșani. îți dai seama că se simte în largul ei cind vorbește despre muncă.— Colectivul nostru este format într-o proporție covirșitoare din femei : aproape 90 la sută din cei peste 8 000 de oameni ai muncii. Este firesc deci ca realizările întreprinderii să depindă de modul în care noi, femeile, ne facem datoria. Desigur, în primul rînd, în ce privește îndeplinirea sarcinilor de producție. Noi știm meserie. Dar zilnic apar situații noi, neprevăzute, greutăți ce trebuie învinse pentru ca bilanțul fiecărei perioade să fie pozitiv.Spre exemplu, ochiul ager de gospodină — în sensul de a realiza mai mult, mai bine și frumos, consunând cît mai puțin — observă și descoperă tocmai acele mijloace de care avem atita nevoie acum pentru a reduce consumurile de materii prime și materiale, de energie. Ca să fie mai limpede ce vreau să spun, iată un exemplu. în ziua de 14 ianuarie discutam cum să facem să aplicăm, cu cele mai

bune rezultate, măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind economisirea strictă a consumului de energie. Cele mai multe soluții practice au venit din partea maistrului energetician Lucia Lungu, a țesătoarei Viorica Olaru și inginerei Epistemia Turcu (concentrarea activității pe mașinile de țesut cu cel mai scăzut consum energetic, utilizarea compresoarelor pe durata de numai 3—4 ore pe zi și altele). Propunerile lor s-au extins, în numai citeva ore, în întreaga întreprindere.Un colectiv condus de inginera Cecilia Raevschi a studiat, anul trecut, posibilitatea obținerii unor țesături cu o greutate mai mică. S-a ajuns la concluzia că. în condițiile reducerii cu 2 grame a fiecărui metru pătrat de țesătură, se pot obține terco- turi de calitate superioară. Soluția a fost omologată. iar acum se lucrează în producție de serie. Ar părea o nimica toată. Dar cele 2 grame în minus la fiecare metru pătrat reprezintă o economie anuală de cîteva sute de tone de materie primă.— Cum explicați interesul femeilor pentru tot ce e nou și poate îmbunătăți activitatea productivă ?— Simplu. Noi muncim, dar avem și răspunderea conducerii unității. Proporțional cu ponderea ocupată in producție sintem reprezentate și în organele și organismele de conducere. Eu însămi, ca ajutor de maistru, fac parte din consiliul oamenilor muncii. Din același organism fac parte șl țesătoarea Viorica Olaru și altele. Avem reprezentante și în Consiliul Național al Oameni- ior Muncii.
in primele rinduri ale lup*  

tei pentru introducerea pro
gresului tehnic. FaPtul câ 43 la sută din personalul muncitor din instituțiile cu caracter științific sînt femei este deosebit de relevant. Acest procent vorbește de la sine despre drumul parcurs de femei, de Ia umila categorie a „brațelor de muncă" fără vreo calificare sau cu
(Continuare în pag. a V-a)
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în întîmpinarea alegerilor de la 17 martie

0 deviză de muncă izvorită din înalta conștiință muncitorească
ȚARII-CIT MAI

Petroliștii au făcut tn perioadaPetroliștii au făcut tn perioada care a trecut din acest an eforturi deosebite pentru depășirea greutăților pricinuite de iarna aspră și îndeplinirea în cît mai bune condiții a sarcinilor de plan. Răspunzînd însuflețitoarelor chemări adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la înalta tribună a celui de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, dorind să întîmpine alegerile de deputați de Ia 17 martie cu realizări de prestigiu în producție, petroliștii au muncit fără preget, cu deplină angajare muncitorească, zi și noapte, pe orice vreme, pentru a da țării cît mai mult țiței, contribuind în felul acesta la asigurarea bazei de materii prime și resurse energetice necesare în această perioadă.Iarna, după cum se știe, este un anotimp mai dificil pentru munca petroliștilor, cere un efort deosebit

pentru menținerea în stare de funcționare a tuturor sondelor și instalațiilor de transport al țițeiului și gazelor naturale. Cu atit mai mult în condițiile acestei ierni cu ninsori abundente și temperaturi scăzute a trebuit să se desfășoare o activitate și mai susținută pentru atingerea parametrilor prevăzuți de exploatare a zăcămintelor de țiței și gaze naturale. Numeroase schele și brigăzi de producție, raportînd importante depășiri de plan, confirmă eficiența măsurilor luate pentru întărirea echipelor de intervenții la sonde, pentru întreținerea și repararea corespunzătoare a utilajelor si instalațiilor.Din amplul și impresionantul tablou al muncii petroliștilor, în ancheta de azi a „Scînteii11 ne vom referi la activitatea cîtorva colective muncitorești, la măsurile ce se impun a fi luate, în continuare, pentru sporirea producției de țiței.

nere în producție a sondelor, fiecare oră ciștigată echivalînd cu o însemnată creștere a producției de țiței. In altă ordine de idei, doresc să mal spun că, pentru a stimula creșterea debitului sondelor, în cel mult două săptămîni vom pune în funcțiune o nouă capacitate pen-, tru injectarea apei sărate în zăcăminte. Iar pc parcursul întregului a1’ vom aplica cu 110 mai multe măsuri geologo-tehnologice decît în anul trecut, care vor asigura o creștere a producției cu peste 6 600 tone țiței.Ce alte măsuri se iau pentru sporirea producției? Un program special privind execuția reparațiilor capitale la 6 sonde se află în momentul de fată în curs de aplicare. în felul acesta, se va asigura creșterea substanțială a debitului fiecărei sonde

în parte. Specialiștii brigăzilor de intervenție își organizează la rîndul lor munca și gospodăresc în așa fel baza tehnico-materiaîă incit să poată fi prezenți acolo și atunci cînd este nevoie de ei pentru repunerea cit mai grabnică în funcțiune a sondelor inactive.— O atenție deosebită acordăm întăririi ordinii și disciplinei, răspunderii in îndeplinirea sarcinilor zilnice— precizează maistrul Ion Vlăs- ceanu, secretarul comitetului de partid. Este una din „rezervele'1 mari de creștere a producției și noi acționăm prin întreaga muncă organizatorică și politico-educativă pentru punerea ei deplină în valoare. (Gheorghe Manea, corespondentul „Scînteii11).

Un punct de vedere alîndeplinirea sarcinii de maximă răspundere muncitorească, patriotică ce revine petroliștilor, și anume de a da țării cît mai mult titei și gaze naturale, reprezintă o condiție hotărâtoare pentru desfășurarea normală a activității productive în toate domeniile și ramurile economiei naționale. Iată de ce am solicitat tovarășului inginer Constantin Aldes- cu, directorul Direcției de coordonare a producției de țiței și gaze naturale din cadrul Ministerului Petrolului, cîteva precizări in legătură cu măsurile și acțiunile întreprinse pentru depășirea greutăților pricinuite de condițiile atmosferice nefavorabile și sporirea ritmului de extracție.— Sint petrolist de aproape 30 de ani, dar mărturisesc cu sinceritate că nu am cunoscut o iarnă atît de aspră. în aceste condiții, în perioada care a trecut de la începutul anului, mai bine de 600 de sonde au fost afectate de timpul neprielnic, lucrările de intervenții fiind și ele mult îngreunate. Totodată, s-au întîmpi- nat mari dificultăți in efectuarea probelor de producție la sondele noi. Cele mai afectate au fost unitățile din zonele de activitate ale trusturilor Bolintin, Arad, Moinești. Cu toate aceste greutăți pricinuite de vreme, petroliștii dintr-o serie de unități au reușit să mențină producțiile la nivelul planului. Totuși, in numeroase schele s-au acumulat restante destul de riiari. Mai exact, după două luni, la nivelul ministerului se înregistrează o restantă de14 la șută față de plan. Tocmai de aceea, în ultima perioadă s-au luat o serie de măsuri energice, care să asigure intr-o primă etapă îndeplinirea planului de producție și apoi recuperarea restantelor.Pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a sarcinilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., conducerea ministerului a stabilit un program concret de acțiune prin aplicarea căruia toate cele peste 600 de sonde afectate de timpul nefavorabil, cu un potential de peste 1 200 tone țiței pe zi, vor fi repuse în funcțiune pînă la15 martie. Printre altele s-au luat măsuri pentru mărirea duratei de funcționare intervenții, executare a optimizarea funcționare pacității de

Ministerului Petroluluipompaj, extinderea metodei de ploatare prin gaz-lift cu supape ferentiate. Totodată, în,^ vederea tensificării afluxului de titei al sondelor, în ultima perioadă se execută un volum mai mare de lucrări speciale, cum ar fi : fisurări hidraulic^ acidizări, tratamente cu substanțe tensioactive, retrageri și adiționări la stratele superioare, combaterea viiturilor de nisip. O acțiune de mare importantă pentru creșterea producției de titei se referă la introducerea in exploatare a pompelor de extracție cu cilindri lungi, ceea ce va conduce la mărirea duratei de funcționare a sondelor. Din experimentările făcute rezultă că aceste pompe asigură funcționarea neîntreruptă ât sondelor chiar pînă la 120 de zile, în loc de 20—30 de zile cît durează o pompă obișnuită. De asemenea, folosirea pe scară mai largă a pistoanelor metalizate și a supapelor din carburi metalice, extinderea utilizării pompelor cu cămăși nitrurate, cromate și iononitru- rate vor determina mărirea duratei de funcționare a sondelor între două

ex- di- in-

Intervenții. Șl aș vrea să precizez că s-au luat măsuri concrete pentru executarea acestor piese într-un timp cit mai scurt și utilizarea lor în producție.Pentru mărirea factorului de recuperare a țițeiului din zăcăminte vor fi săpate, echipate și puse în funcțiune 1 100 sonde de reacție, îndesi- re și injecție. în același timp, se vor realiza lucrări de extindere a proceselor de recuperare la 69 de zăcăminte. La schela de producție Cle- jani, brigada Bălăria, de pildă, vor fi trecute în combustie subterană incă 15 panouri, iar pe zăcămîntul Videle, prin creșterea capacității de comprimare a aerului — încă 5 panouri. Importante sporuri de producție se vor obține și la zăcămintele Otești, Vîrteju, Oprișenești, Preajba, Independența, Suplacu de Barcău prin creșterea volumului de aer injectat și a numărului de sonde cu combustie subterană.în fine, prin aplicarea programului de măsuri stabilit urmează încă din luna martie, planul de ducțle să fie depășit cu 14 000 țiței și, deci, să se recupereze o te din restanțele acumulate în . ma parte a anului. Toți petroliștii sînt ferm hotărîți. să muncească în așa fel incit să întîmpine alegerile de deputați de la 17 martie cu rezultate cît mai bune în producție, să răspundă îndemnurilor însufleți- toare ale secretarului general al partidului de a da țării cît mai mult țiței.

Schela de producție ȚicleniCantități suplimentare de țiței
Ape •în fiecare zi

Schela de producție Valea Mare Găești

EVOLUȚIA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI
(în tone)

ca. pro- tone par- pri-

Producția-în continuă creștere
a sondelor între două reducerea timpului de lucrărilor de intervenții, regimului tehnologic de a sondelor, mărirea ca- extracție la sondele în

Printre altele, la- recenta adunare generală a oamenilor muncii de la Schela de producție petrolieră Valea Mare — Găești, șeful de brigadă Ion Marinescu a prezentat concluziile u- iiei minuțioase analize efectuate Ia fiecare sondă în parte, pe baza unor măsurători și observații zilnice. Cu ce scop? Pentru a demonstra că brigada sa dispune de condițiile necesare sporirii producției de țiței în perioada imediat următoare și recuperării restantelor determinate de oprirea unui mare număr de sonde din cauza zăpezii și gerului din lunile ianuarie și februarie.Asemenea studii aveau la înde- mină și ceilalți șefi de brigadă. Și aceasta deoarece toți oamenii muncii din cadrul schelei caută în ultimul timp soluții pentru recuperarea integrală a restanțelor pînă la sfîrșitul lunii aprilie.— La ora actuală sînt In funcțiune toate sondele care s-au oprit în luna Ianuarie — ne precizează directorul tehnic al schelei, ing. Ștefan Vlșl- nescu. Ar mai fi de reținut că am intensificat procesul de injecție cu

apă sărată pe cel mai important ză- cămint al unității noastre, că am extins acest procedeu și la alte sonde, precum și faptul că am pus în funcțiune 3 sonde noi. Pe această , bază, producția a crescut față de acum o lună de zile cu 100 tone pe zi, dar această realizare constituie numai p etapă spre, ceea^ce ne-am propus' să' înfăptuim'.Ce se poate spune despre preocupările actuale jile petroliștilor de la . I.. _ ___ _ se exe-probele de producție la alte sonde noi. Stadiul lucrărilor un avans 5 zile, pe
parile actuale ale petroliștii Valea Mare? în aceste zile cută două arată circa obținut printr-o fiecărei operații.nerea în funcțiune mai sondelor noi se va obține un spor de producție de 60 tone țiței.— în acest an vom obține 42 700 tone țiței numai din sondele noi — ne-a spus ing. Marius Velcscu, șeful compartimentului geologic. între formațiile noastre de lucru se desfășoară o -adevărată întrecere în ce privește scurtarea timpului de pu-

fată de grafice de care sondorii l-au bună pregătire a Efectul ? Prin pu- devreme a

...Era spre miezul nopții cînd la dispeceratul schelei s-a comunicat o situație cu totul neobișnuită : din cauza gerului aspru a stagnat aproape în întregime activitatea sondelor din sectorul Bustuchin. Se solicitau de urgență forțe suplimentare, mecanice și umane. „Nu a trebuit să stăm pe ginduri pentru a înțelege gravitatea acestei situații, ne-a relatat tehnicianul Gheorghe Scurtu, cel care recepționase apelul. Sectorul Bustuchin asigură zilnic un milion metri cubi gaze naturale, adică aproape jumătate din producția schelei, și o însemnată cantitate de țiței. Am luat imediat legătura cu șefii brigăzilor și formațiilor de intervenție pentru a organiza acțiunea de întrajutorare11.Au răspuns fără nici o ezitare acestei chemări cei mai buni sondori' și operatori din brigăzile I și II Țicleni, VI — Bîlteni, muncitori de la atelierul transporturi, in frunte cu maiștrii Matei Ungureanu, Ion Mircea și Pantelimon Bălănoiu, care s-au deplasat imediat la fața locului cu utilaje și piese de schimb. Alături de întregul colectiv al brigăzii V Bustuchin, acești oameni minunați au acționat ore în șir, sfidînd asprimea gerului, pentru dezafectarea parcului de sonde, a conductelor înghețate și a celorlalte instalații petroliere, reușind ca, pînă în zorii zilei, să repună în funcțiune importantele capacități de ! producție din această zonă. „Este doar una din numeroasele situații de forță majoră cu care ne-am confruntat în această iarnă grea și care pun în evidență capacitatea de mobilizare a colectivului nostru, hotărîrea sa de a nu-și precupeți eforturile pentru a asigura fluxul neîntrerupt al producției de țiței și gaze — ne spune Constantin Chiliban, secretarul comitetului de partid al schelei. Evident, condițiile de iarnă continuă să ne creeze greutăți. Dar putem spune că a crescut considerabil operativitatea în intervenții, că am dobîndit chiar o anumită experiență în biruirea vitregiilor naturii11. Cuvintele secretarului de partid au acoperire în fapte. Asigurînd exploatarea cu indici superiori a parcului de sonde1, petroliștii de la Țicleni realizează și depășesc zilnic, începînd cu data de 8 februarie, planul la producția de țiței, extrăgînd mai mult cu 35 tone pe zi față de luna ianuarie și cu aproape 100 tone mai mult față de media zilnică înregistrată în 1984. „Știm bine
 )

cită nevoie are tara de ..aurul negru11 pe care-1 scoatem din adincuri — ne spunea maistrul Ion Dinei, coordonatorul brigăzii I — Țicleni. De aceea, ne-am propus ca, în acest an, să extragem mai mult țiței ca in 1984. Și iată că reușim chiar și în condițiile grele ale acestei ierni. Odată cu efectuarea unor reparații și probe de producție de bună calitate, punem accent pe extinderea tehnologiilor noi și executarea unui mare număr de operații geologo-tehnologice. în brigada noastră am trecut la experimentarea injecției cu soluții micelare, procedeu tehnologic modern, prin care preconizăm să sporim producția zilnică cu cel puțin 10 tone țiței pe fiecare sondă11.Munca plină de dăruire a petroliștilor de la Țicleni se evidențiază în aceste zile, de iarnă și prin aplicarea unui amplu program de măsuri speciale . pentru creșterea producției de țiței și gaze. între altele, ei și-au propus : aplicarea a peste 1 000 măsuri geologo-tehnologice în scopul intensificării ritmului de extracție și creșterii afluxului de țiței în sonde ; creșterea cu 0,5 la sută a coeficientului de utilizare a sondelor în exploatare, prin reducerea timpului la lucrările de intervenție, reparații capitale și probe de producție. Pe această bază, odată cu recuperarea integrală a restanțelor, colectivul schelei acționează ferm pentru depășirea producției fizice pe anul în curs cu peste 1 000 tone țiței și 10 milioane metri cubi gaze naturale. (Dumitru Prună, corespondentul „Scînteii11).
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EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR SĂ FIE
In unități agricole din județul Constanța

prin respectarea riguroasă a normelor
agrotehniceOamenii muncii din agricultura județului Constanța și-au propus să obțină, în acest an, recolte mari la toate culturile. în acțiunile pe care Ie întreprind acum în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate, ei se călăuzesc după îndemnurile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea pe problemele agriculturii din decembrie anul trecut. Referitor la posibilitatea realizării producțiilor mari prevăzute în planul pe 1985, secretarul general al partidului aducea drept argument rezultatele obținute de multe unități agricole. Și în județul Constanța sint unități agricole care au realizat recolte mari, in timp ce în altele, nivelul acestora a fost cu mult sub posibilități. Edificatoare în această privință sînt rezultatele cooperativelor agricole din consiliul agroindustrial Cogealac. Pe ansamblul a-

cestui consiliu, producția medie de porumb pe cele 3 902 hectare cultivate a fost de 9 027 kg boabe la hectar, recoltă care depășește cu peste 2 000 kg prevederile de plan. Și trebuie subliniat faptul că unitățile a- gricole respective sînt situate în nord, în zona a Il-a de fertilitate. Da, sint rezultate bune. Numai că între cele patru cooperative agricole din acest consiliu agroindustrial care beneficiază de aceleași condiții de climă și sol au existat diferențe in ce privește nivelul recoltelor. Astfel, în timp ce cooperativa agricolă din Rimnic a obținut pe o suprafață de 1 357 hectare cîte 10 083 kg porumb boabe la hectar, cooperativa agricolă Fintînele, vecină de hotar, a realizat pe 1441 hectare numai 6 950 kg la hectar. De ce asemenea diferente ?Tovarășul Ștefan Ursu, inginerul- șef al consiliului agroindustrial, ne-a

spus : „în unitățile agricole care fac parte din Cogealac a recoltei de5 000 kg la Ia 9 027 kg .în anul trecut. Explicația este simplă : respectarea întocmai a tehnologiilor stabilite. La elaborarea lor s-a avut în vedere faptul că în cadrul asolamentului, datorită unui număr restrîns de culturi, sîntem obligati să cultivăm 60 Ia sută din suprafață cu porumb dbpă porumb. Ca regulă generală, ogoarele de toamnă se execută pe întreaga suprafață, se aleg cel mai productivi hibrizi și se asigură o densitate optimă, de cel puțin 60 000 plante re- coltabile la hectar. Diferențele de recoltă sint determinate de măsura în care au fost respectate sau nu unele verigi ale tehnologiei despre care, cel mai bine, poate să vă vorbească specialiștii din aceste unități11. Iată ce ne-au spus ei.Vasile Moacă, inginer-șef la C.A.P. Rimnic : „La noi, incepind din 1980, aceleași formații de cooperatori și mecanizatori lucrează în acord global aceeași suprafață cultivată cu porumb. La capătul solelor, pe o tăbliță, e scris numele membrilor formației, hibridul cultivat și producția prevăzută la hectar. Oamenii cunosc, de asemenea, ce semințe de buruieni există în sol pentru a interveni cu lucrări manuale, în cazurile în care erbicidarea nu a avut efect complet, denivelările terenului, element de mare însemnătate la

consiliul agroindustrial sporit, an de an, nivelul porumb, mai exact de la hectar în 1980 s-a ajuns porumb boabe la hectar

r
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OAMENI Al MUNCII DE PE OGOARE!
Pentru obținerea de recolte record în acest an, ac

ționați de pe acum, cu dăruire și pricepere, printr-o e- 
xemplară organizare a muncii, pentru pregătirea în cele 
mai bune condiții a campaniei agricole de primăvară, 
pentru realizarea la termen optim și de calitate a tu
turor lucrărilor agricole!
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Trusturile de foraj 
și producție

1-25 
ianuarie

1-25 
februarie

Diferența

Bolintin 162 259 157132 -5127
Tîrgu Jiu 93 981 95 508 + 1 527
Arad 80 528 79 048 -1 480
Pitești 113160 116 922 + 3 762
Boldești 128 224 128 924 + 700
Moinești 87 437 86 813 - 624

Cifrele din graficul alăturat, relatările corespondenților noștri aflați in aceste zile în mijlocul petroliștilor confirmă eforturile cu totul deosebite, inițiativele și abnegația, dîr- zenia și bărbăția exemplare ale a- cestor bravi muncitori hotăriți să dea ' tării, așa cum le-a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cit mai mult petrol și gaze naturale.In cele două luni care au trecut din acest an hotăritor pentru realizarea actualului cincinal s-au obtinut fără îndoială o serie de rezultate bune în producție. Dar tot atit de adevărat este faptul că există încă mari rezerve nepuse în valoare pentru sporirea producției de țiței și gaze naturale. în pofida condițiilor neprielnice cu care încă se confruntă petroliștii, în toate unitățile, și schelele dc producție sînt create premise tehnice și organizatorice, există un valoros detașament de muncitori și specialiști, care pot asigura, prin- tr-o organizare superioară a producției și a muncii, printr-o deplină or-

dine și disciplină, sporirea substanțială a extracției de țiței. Iată de ce este imperios necesar ca organele și organizațiile de partid din schelele de producție și trusturi de foraj și extracție să acționeze cu toată hotă- rirea pentru mobilizarea exemplară a tuturor factorilor la realizarea cu maximum de operativitate a tuturor măsurilor stabilite. Numărul mare de sonde inactive ce așteaptă intervențiile specialiștilor, sporirea operațiilor care să conducă la creșterea factorului de recuperare, scurtarea termenului de punere în producție a sondelor noi, întărirea ordinii și disciplinei — iată numai citeva din direcțiile de acțiune care vor asigura sporirea producției de titei. Angajamentele asumate de toate colectivele de petroliști în intimpinareâ alegerilor de deputați de la 17 martie constituie un factor dinamizator al activității de producție. deGrupaj realizat 
Petre CRISTEA

MUNCITORI Șl SPECIALIȘTI DIN INDUSTRIA PETROLULUI!
Răspunzînd însuflețitoarelor chemări ale tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, în întîmpinarea alegerilor de 
deputați de la 17 martie, munciți cu toată hotărîrea, în- 
tr-un spirit de ordine și înaltă răspundere, pentru a 
extrage zilnic cantități sporite de țiței, contribuind în 
felul acesta la asigurarea bazei de materii prime și 
resurse energetice a țării!

*

LARG GENERALIZATAexecutarea corectă a udărilor, mare parte din suprafață fiind amenajată pentru funcție ducțiile noastră, boabe la hectar, pe cele 500 hectare ale fermei conduse de ing. Aurel Laudoniu care a efectuat patru udări. Consider că și noi avem incă rezerve de sporire a recoltei. Ferma fruntașă a realizat densitatea prevăzută de 70 000 plante la hectar, in timp ce altele au avut o mare ne- uniformitate a plantelor pe rind“.Despre cauzele care au determinat ca la C.A.P. Fintînele recolta de porumb să fie cu 3 133 kg mai mică decît la vecini ne-a vorbit Romulus Băsceanu, inginerul-șef al unității : „Toate lucrările trebuie efectuate la timp și de bună calitate. Cînd este vorba _ de asigurarea unor condiții . optime de dezvoltare a culturilor nu trebuie să faci economii greșit înțelese. Or, din acest punct de vedere, consiliul de conducere și contabilii noștri au fost foarte zgîrciți cind a fost vorba de procurarea erbicide- lor, astfel incit lipsa acută a brațelor de muncă, în perioada de vară, la întreținerea culturilor, n-a putut fi suplinită de- către sectorul de chimizare decît pe jumătate. Tot din a- celeași motive de „economie11 la cheltuielile de producție, ingrășă- mintele chimice au fost administrate doar în proporție de 70—80 la sută din necesar. La toate acestea mai adăugăm faptul că s-a „economisit11 și apa pentru irigat. Noi am acordat toată atenția irigării celor 250 hectare cu legume, culturi socotite a fi foarte rentabile, iar porumbul a fost udat cînd s-a putut, efectuîndu-se două sau maximum trei udări, iar în unele cazuri lucrarea nu a fost de bună calitate. Puteam obține o recoltă mai mare ? Da 1 Pe o solă de 110 hectare la ferma condusă de Pavel Crișu, unde terenul a fost bine fertilizat cu îngrășăminte naturale și s-au efectuat trei udări prin brazde, producția a fost de 15 000 kg știuleți la hectar. Ne-am convins că în condițiile de irigare de care dispunem trebuie să facem „grădinărie11 pe întreaga suprafață, nu numai pe terenurile afectate legumiculturii. Ca urmare, eli- minînd lipsurile din anul trecut și Invătînd, în special de la vecini,

irigarea prin brazde, tn de calitatea lucrărilor, pro- au diferit și in cooperativa ajungind pină Ia 13 000 kg
ne-am propus ca în acest an jumătate din suprafața cultivată porumb, adică pe 650 hectare, obținem 20 000 kg știuleți la hectar11.Specialiștii consiliului agroindustrial ne-au spus că la cursurile în- vățămîntului agrozootehnic a fost popularizată pe larg experiența cooperativei agricole din Rîmnic. In acest an, cole din Cogealac vor hectare cu porumb, 7 960 hectare s-a prevăzut să se realizeze 20 000 kg știuleți la hectar. în acest scop, au și fost fertilizate cu îngrășăminte naturale, ca la grădină, aproape 1 500 hectare. întreaga suprafață este arată din toamnă, sînt asigurate îngrășămintele chimice și erbicidele necesare. S-au luat, de asemenea, măsuri de permanentizare pe solele respective a cooperatorilor care lucrează la irigat, pentru cointeresarea lor în vederea executării unor lucrări și sămînță hibrid — F

în cooperativele agri- consiliul agroindustrial fi cultivate 9 300 din care pe
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\ 
\
\
\
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Lucrări de sezon in livezile Stațiunii de cercetări pentru pomicultură Focșani Foto : D. Constantineseu

de calitate bună. Există din cel mai productiv 420. însă pentru eșalo

narea lucrărilor de recoltare este necesar ca, pentru 20—25 la sută din suprafață, să se asigure și sămînță din hibrizii timpurii. Sînt măsuri bune care, aplicate cu răspundere, vor contribui ca în acest an să se realizeze nivelul Rimnic. recolte mult mai mari, la celei realizate la C.A.P.
Georțje MIHAESCU corespondentul „Scînteii

La C.A.P. Oporelu, județul Olt

un punct de reper pentru producții 
record la floarea-soareluiAni de-a rîndul, după bilanțul fiecărei culturi, ne-am pus întrebarea : oare noi, cei din Oporelu, nu am putea obține recolte asemănătoare cu cele realizate la Scornicești ? întrebări asemănătoare și le-au pus și ni le-au pus nouă, membrii cooperativei bună dreptate, unii spuneau : mîntul e asemănător cu al vecinilor, oamenii la fel de harnici, de inimoși și săritori. Trebuie să-i ajungem din urmă11.Despre floarea-soarelui, de exemplu, la care mă voi referi în cele ce urmează, se spune că este o plantă care nu poate da recolte prea mari. Noi obținusem, totuși, 2 500 kg la

specialiștilor, noastre. Pe „Pă-

hectar. Am constatat că se poate mal mult. Și ne-am ambiționat, mai bine zis ne-am organizat forțele în mod exemplar pentru cultura anului 1984. Recunosc, la mijloc a fost vorba și de înfăptuirea unei hotăriri a biroului de coordonare al consiliului agroindustrial de a apropia nivelul producțiilor atinsCa logia suprafața prevăzută am identificat scăzută, pe care am administrat la hectar cîte 3—4 tone amendamente, mai exact carbonat de calciu. De asemenea, am efectuat o fertilizare în

unităților componente de acela la C.A.P. Scornicești.atare, am aplicat strict tehno- bine verificată la vecini. Pe acestei culturi solele cu aciditate

funcție de cartarea agrochimică. Pe întreaga suprafață de 340 hectare, am administrat, din toamnă, cîte 80 kg fosfor și 100 kg sare potasiu — substanță activă — la hectar. Terenul fiind cultivat înainte cu păioase, l-am arat din vreme la adincimea de 30—32 cm, ceea ce a facilitat în primăvară pregătirea lui ca la carte. Cu acest prilej au mai fost incorporate 300 kg îngrășăminte complexe la hectar. înaintea însămînțării am e- fectuat erbicidarea.Ne-am orientat, nu asupra soiurilor Felix 59. Acestea au o mare .....____________producție. întreaga cantitate de să- mintă a fost aleasă „la masă11. La însămințare am asigurat o densitate de 72 000 semințe, pentru a fi recol- tabile 58 000—60 000 plante la hectar. In timpul vegetației au fost a- plicate trei prașile mecanice, două manuale.Prin acest complex de acțiuni am reușit să ne situăm printre cele șase unități din consiliul agroindustrial de care aparținem, ce au obținut o producție medie de peste 3 000 kg floarea-soarelui la hectar. Mai exact, cooperativa noastră agricolă a strins, în medie de pe cele 340 hectare ocupate cu această cultură, cîte 3 340 kg la 1 an și ga In fețe mari. Vrem să demonstrăm că la în

intimplător, și Fundulea- capacitate de

hectar. Ne-am propus ca în acest să obținem și mai mult. Avem posibilități și experiență. întrea- suprafață a fost arată adine, iar cursul iernii am fertilizat supra-floarea-soarelui pot fi obținute, mod constant, recolte mari.
Inq. Marin COSTEApreședintele C.A.P. Oporelu, județul Olt
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UN VOT PENTRU ÎMPLINIRILE SOCIALISTE ALE PREZENTULUI, 

UN VOT PENTRU VIITORUL LUMINOS_AL PATRIEj NOASTRE 

CHIPUL NOU, ÎNFLORITOR AL ROMÂNIEI
Orașele și comunele patriei noastre au devenit mai înfloritoare și asigură condiții tot mai bune 

de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei. Orice om de bună credință nu poate să nu constate marile 
transformări realizate într-o perioadă istorică foarte scurtă, importantele progrese obținute în dezvoltarea 
economico-socială, în transformarea pe o bază nouă a tuturor localităților patriei noastre, demne de epoca 
construcției socialismului și înaintării spre comunism.

NICOLAE CEAUȘESCU

Construcțiile edilitare 
din actualul cincinal 
cit in trei cincinale 
anterioare

viselor de-o viață
Vă amintiți de unul din vi

sele „de-o viață" ale orășeni
lor de-acum patru decenii ? 
„Un acoperiș deasupra capu
lui" ! Vis care se întruchipa, 
cu multă, multă trudă, în că
suța de paiantă, înghesuită 
intre altele la fel de-a lungul 
șanțului cu apă verzuie, lingă 
care se zărea din loc în loc 
ciocul pompei de apă. După 
ce-și împlinea visul, odată cu 
așezarea pe acoperiș a carto
nului gudronat, „fericitul" ie- 
șea-n ulița prăfuită sau plină 
de glod și privea căsuța. Era 
„urma lui în viață". Înceta in 
primul rînd să se teamă de 
acea fatală zi de 26 octombrie 
cind, potrivit tradiției, „apro- 
pitarul" își căuta chiriași mai 
buni, și începea exodul căru
țelor cu copii de-asupra boc
celelor sărace.

Era în mahalaua românească 
chipul unei lumi nedrepte, al 
unei societăți aprige cu omul. 
Nu spune nimeni că-n orașele 
țării nu s-au înălțat și clădiri 
trufașe, dar cine putea visa să 
locuiască-n ele ? Unele purtau 
chiar nume ce tronau întregul 
oraș. Altele — inscripții țan
țoșe, ca să se vadă peste ani 
și ani cine le-a făcut și pen
tru cine. Ce om al muncii fo
losea acum cîteva decenii cu
vîntul „apartament" ? Și ce 
politician, oricît de iscusit în 
ale oratoriei, ar fi putut po
meni în discursurile sale elec
torale, ca. o realizare a legis
laturii sale, un număr cit de 
mic de apartamente construi
te pentru alegătorii săi ? ! Ar 
fi părut venit din altă lume.

...Poporul 
azi. o viață 
veche îl 
tru decenii,
lucesc puternic ultimii 20 
ani; anii celor mai 
pliniri. Ani-ctitorie 
întregul popor îi 
chează în două

Epoca Ceaușescu".
„Construcția socialistă o re

alizăm cu oameni și pentru 
oameni", spunea ctitorul de 
țară nouă, tovarășul Nicolae

român trăiește 
nouă, deși de cea 
despart doar pa- 
intre care stră-

de 
mari îm- 
pe care 
înmănun- 

cuvinte :

Ceaușescu. Adevăr dăltuit 
luminoasele edificii de pe 
cuprinsul țării, toate hărăzite 
oamenilor muncii. Pentru oa
meni. Doar in actuala le
gislatură s-au alocat pentru 
construirea de locuințe peste 
120 miliarde lei, de 5 
mult decît 
1960.

Aceleași 
cinci ani 
din fotografiile alăturate. Dar 
ce distanțe le separă ! Spre 
a le măsura, priviți facsimilele 
însoțitoare : căsuțe resem
nate, altele gîrbovite 
greutatea unui... etaj, 
străzi înecate în colbul 
tării. Cit despre cele de 
ochiul spune mai mult decît 
cuvîntul : distanțe de o le
gislatură ! Ce argumente mai 
omenești pot chezășui înfăp
tuirea programului de nou 
avint al ctitoriei pentru nou, 
elaborat de partid ? Directi
vele Congresului al XIII-lea 
prevăd în noul cincinal pen
tru construcția de locuințe, in- 
vățămînt, cultură, educație fi
zică și sport investiții de a- 
proâpe 135 miliarde lei. In a- 
nul 1990 vor locui în case noi 
aproape 90 la sută din cetă
țenii țării, iar la sfîrșitul mi
leniului problema locuințe
lor va fi pe deplin rezolvată.

Realitatea fiecărei zile, a 
fiecărui ceas, a fiecărui mi
nut demonstrează că platfor
ma electorală a partidului 
nostru, a Frontului Democra
ției și. Unității Socialiste în
mănunchează atît cutezanța 
noilor împliniri, cit și uriașa 
forță creatoare a muncii li
bere. La noi in țară, la fiecare 
trei minute o familie cunoaște 
bucuria mutării intr-un nou 
apartament. Mai bine de-o 
zecime din populația țării va 
vota la 17 martie ca locatari 
ai celor 800 000 de noi aparta
mente ridicate-n actuala le
gislatură. Un vot pentru ma
rile împliniri ale viselor de-o 
viață, pentru viitorul fericit al 
patriei.

ori mai
in deceniul 1951—

denumiri de-acum 
poartă localitățile

Laurentiu DUT4

TÎRGU JIU
In actuala legislatură 20000 de 
cetățeni s-au mutat în case noi

8 jlH
• H..B

■ r

Principala înfăptuire urbanistică din perioada 
1981-1985: realizarea noului centru civic
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IN INTIMPINAREA ALEGERILOR DE LA 17 MARTIE

(Urmare din pag. I)

iNTlLNIRILE DINTRE CANDIDAȚI Șl ALEGĂTORI
- EXPRESIE A PROFUNDULUI DEMOCRATISM 

AL ORiNDUIRII NOASTRE SOCIALISTE
socialiste. Intîlnirile dintre candidați și alegători, prilej de analiză profundă, exigentă a activității consiliilor populare pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin trebuie să conducă la înfăptuirea unei cerințe principale formulate de secretarul general al partidului : 
„în întreaga lor activitate privind 
buna gospodărire și dezvoltare 
economico-socială a fiecărei localități — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al partidului 
— consiliile populare trebuie să se 
sprijine pe participarea largă a tu
turor cetățenilor". Este cerința, este îndemnul mobilizator al conducătorului partidului, aflat permanent în mijlocul oamenilor, al celui care după Congresul al IX- lea, acționind cu energie la cîrma destinelor partidului și țării, a inițiat și statornicit, prin înaltul său exemplu, un nou stil de muncă, un mod superior de a înțelege legătura cu masele ca o componentă inseparabilă a activității de zi cu zi a partidului, a organelor puterii de stat.

Cerința adresată de la înalta tribună a congresului partidului care vizează întărirea continuă, organică a legăturilor cu masele, atragerea nemijlocită a tuturor oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, la conducerea treburilor de stat și obștești va trebui să-și găsească o elocventă ilustrare în intîlnirile cu alegătorii. Prin întreaga lor desfășurare, ele constituie o amplă consultare a cetățenilor, a valorificării cît mai depline a gîn- dirii, inițiativei și capacității de creație a maselor, moment de participare directă a tuturor oamenilor muncii la dezbaterea responsabilă și soluționarea cît mai judicioasă a tuturor problemelor legate de dezvoltarea localităților în care muncesc și trăiesc, practic, a întregii țări. In acest cadru, este firesc ca intîlnirile dintre candidați și alegători, examinind probleme de o asemenea importanță, să aibă un pronunțat caracter de lucru, să se concentreze în special asupra a ceea ce trebuie făcut în continuare, să nu ocolească neajunsurile, să prilejuiască o analiză critică și autocritică a cauzelor acestora, a activității organelor puterii de stat

In actuala legislatură. Dezbaterile trebuie să stimuleze totodată un dialog concret, principial, eficient, menit să asigure găsirea și stabilirea celor mai bune căi și mijloace de acțiune, de exercitare mai directă a dreptului și datoriei fiecărui cetățean, a întregului corp electoral de a participa la dezvoltarea economico-socială a țării. In mod neîndoielnic, desfășurîndu-se într-un asemenea spirit, intîlnirile dintre candidați și alegători vor prilejui formularea a numeroase propuneri, inițiative, angajamente, ca și observații critice sau sugestii cu caracter gospodăresc. Important este ca pretutindeni să se manifeste o deosebită atenție și receptivitate fată de toate acestea, să se găsească cele mai potrivite soluții de rezolvare, să se treacă în mod pperativ, fără a aștepta alte impulsuri, la soluționarea lor, iar cele care nu pot fi aplicate sau rezolvate pînă în ziua votului de la 17 martie să constituie programe concrete de lucru pe a- genda noilor organe ale puterii de stat în viitoarea legislatură. Numai în acest fel, acționînd împreună, candidați și alegători, se va pu

tea asigura punerea In valoare a tuturor rezervelor existente pentru mai buna gospodărire și înfrumusețare a orașelor și satelor, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață ale' oamenilor, pentru înfăptuirea îndemnurilor secretarului general al partidului de a întîmpina alegerile de la 17 martie cu succese tot mai, mari în realizarea la fiecare loc de muncă a sarcinilor de plan pe acest an, ultimul an al actualului cincinal,Exercitîndu-ng, cu înaltă răspundere cetățenească, dreptul constituțional de a alege și a fi aleși în forurile puterii de stat, dînd votul nostru candidaților F.D.U.S.. celor care, prin întreaga lor activitate, s-au afirmat ca făuritori de nădejde ai orînduirii noi, socialiste, in patria noastră, vom vota. în fapt, așa cum ne cheamă Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste, pentru consolidarea și dezvoltarea mărețelor cuceriri revoluționare dobîndite de poporul nostru, sub conducerea partidului, pentru mărețele realizări de azi și de mîine ale patriei, pentru viitorul fericit al întregii națiuni.

Studenți ai Institutului agronomic „N. Bâlcescu" în laboratorul de hidroameliorații și stații de pompare
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Calitatea pregătirii profesionale

EXEMPLARE FAPTE DE MUNCĂ
(Urmare din pag. I)

Pentru mine, ca profesoară de istorie. Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste este mărturia marii răspunderi a generației noastre față de prezentul și viitorul României — afirmă profesoara Janeta Moga, de la Liceul agroindustrial Călărași. Toate prevederile acestui manifest au un țel înalt, scump inimilor noastre : dezvoltarea și înflorirea tării, viața tot mai bună a poporului. Manifestul este îndemnul vibrant de a face ca, prin faptele noastre, să fim tot mai mîndri de istoria pe care o scriem azi...— In toată tara șj — bineînțeles — aici, la Călărași...— In cea mai tînărâ vatră a oțelului românesc, în municipiul acesta trezit la viață nouă de forța regeneratoare a industrializării socialiste. Cît de mult s-a schimbat înfățișarea Călărașiului ! Iată, dacă este să luăm doar dezvoltarea învătămîntului, putem arăta că. pornind doar de la cîteva școli, slab înzestrate odinioară, am ajuns la o rețea formată din. 18 unități școlare, cu peste 15 000 elevi și 700 cadre didactice. Baza materială a învătămîntului din municipiu înseamnă 245 săli de clasă, majoritatea tn clădiri noi, spațioase,- luminoase. laboratoare si cabinete foarte bine dotate, numeroase ateliere de producție, înzestrate cu mașini și unelte pentru deprinderea meseriilor. Este un invățămint eficient.

modern, strîns legat de viată.— In care obiectul dv., istoria, are un important rol educativ.— Temeinica educație patriotică a tineretului este una din marile noastre înfăptuip, contribuind decisiv la formarea omului nou al societății socialiste și comuniste. Eu îi învăț pe elevii mei că istoria noastră contemporană contopește in munca și năzuințele noastre toate luptele și aspirațiile trecutului, deschizînd, totodată, drum larg către viitor. Lecțiile mele sînt deseori exemplificate cu înaltele fapte de abnegație și cutezanță revoluționară, cu strălucita pildă de patriotism a tovarășului Nicolae Ceaușescu. care a redat țării adevărata sa istorie, adevăratele sale aspirații, adevărata sa demnitate.
Maistrul principal A- brahâm Bela de la întreprinderea de mașini, agregate și sub- ansamble auto din Sfintu Gheorghe are motive temeinice de mîndrie :— Deși întreprinderea noastră este una din cele mai noi unități industriale din Covasna, in ultimii ani a devenit cea mai puternică, dînd astăzi un sfert din producția industrială a întregului județ. Dacă e să ne referim numai la municipiul nostru, ponderea industriei constructoare de mașini, ramură de vîrf a economiei naționale, în care lucrez și eu, reprezintă în prezent aproape 50 la sută din producția industrială a orașului.

— Care s-a dezvoltat și el din toate punctele de vedere. ’— Da, și asta prin participarea entuziastă a tuturor locuitorilor. Iată, dacă vrem să punem în evidență realizările din ultima legislatură, trebuie neapărat să amintim- terminarea sistematizării cartierului Gării și a cartierului Casei de cultură, construirea unor școli noi și a altor obiective social-culturale. darea in funcțiune a marelui magazin universal „Șu- gag“, amenajarea ștrandului municipal, regularizarea riului Simeria, realizarea stației de epurare a apelor. Și încă multe altele, la care au pus umărul cetățenii în frunte cu deputății — toți oameni de nădejde, cu dragoste de muncă. Pentru a întregi bilanțul realizărilor din ultimii cinci ani, să adăugăm cele aproape 5 000 de apartamente construite aici, la noi. la Sfintu Gheorghe, în ansambluri arhitectonice frumoase, confortabile.— Este un bilanț care duce cu gîndul către la fel de importante împliniri în viitor.— Către aceste împliniri ne dau imbold, ne mobilizează vibrantele chemări ale Manifestului Frontului Democrației și Unității Socialiste, care se adresează, deopotrivă, tuturor cetățenilor României socialiste. Toți sîntem fiii aceleiași patrii — mereu mai puternică, mereu mai înfloritoare.— Cum se va dezvolta municipiul dv. ?— în cincinalul viitor, producția-marfă industrială a municipiului va crește

cu aproape 60 la sută. Se vor da în funcțiune 19 noi capacități de producție. Totodată, orașul va fi îmbogățit și înfrumusețat cu numeroase noi construcții și amenajări gospodărești- edilitare, precum și cu peste 3 500 apartamente. Toate acestea le vom înfăptui prin munca noastră înfrățită dăruită țârii, pentru al cărei viitor ne vom da cu toții votul la 17 martie.
Anii studenției mele au coincis în mod fericit cu cei ai ultimei legislaturi, ne spune Ligia .Belzo, studentă în anul V al Facultății de mecanică de la Institutul politehnic lași. Sînt anii în care a căpătat contur al doilea centru universitar ieșean — platforma Politehnicii din imediata apropiere a marii zone industriale a orașului. Aici s-au construit sedii noi pentru facultăți, amfiteatre, laboratoare, hale de producție, precum și cămine și cantine pentru mii și mii de studenți.— Deci s-a dezvoltat puternic lașiul universitar.— Nu numai lașiul universitar, ci și lașiul ca mare oraș al țârii. 16 000 de noi apartamente în numai cinci ani reprezintă o creștere spectaculoasă ! Totodată, a sporit puterea economică a municipiului. Eu am putut să-mi dau foarte bine seama de acest lucru deoarece, urmînd secția de utilaj tehnologic, am învățat și am lucrat de la început în cadrul marelui combinat de utilaj greu — care a devenit în ujtimii cinci ani cea mai reprezentativă unitate economi-

că a Iașiului. Am participat, rînd pe rînd. la darea în funcțiune a marilor sale secții, adevărate fabrici, numai oțelăriile urmînd a da în final o producție de oțel de două ori mai mare decît a României anului 1938 ! Numărul de oameni care lucrează în combinat a sporit de la 4 000 în 1981 ‘la 9 000 în prezent, iar pro- ducția-marfă industrială a ajuns la aproape 3 miliarde lei.— Cunoașteți bine combinatul...— E normal : tot la C.U.G. îmi realizez și lucrarea de diplomă.— Și tot aici vi se îndreaptă și gîndurile de viitor ?— Desigur, aș fi fericită să pot lucra intr-un combinat atît de mare și atît de modern. Dar sînt ho- tărîtă să-mi fac datoria oriunde țara va avea nevoie de mine. Manifestul F.D.U.S., ale cărui îndemnuri mi-au mers drept la inimă, ne cheamă și pe noi, tinerii, să participăm cu toate puterile, noastre, cu’ dăruire și spirit revoluționar la propășirea României. Voi intra în producție odată eu primul an al cincinalului viitor. Așa după cum . prevăd istoricele ho- tărîri ale celui de-al XIII- lea Congres — care stau la baza platformei electorale a F.D.U.S. — vom face din fiecare an, din fiecare cincinal, tot atitea trepte ale dezvoltării și înfloririi scumpei noastre patrii.
Gh. ATANASIU cu sprijinul corespondenților „Scînteii* *

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : A douăsprezecea noapte — 
18; (sala Atelier) : între cinci și șap
te — 18,30; (sala din Piața Cosmo- 
nauților, 11 07 57) : Papa dolar — 18.
• Filarmonica „George Enescu'* 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu, 
Solist : Dan Grigore — 19; (sala Stu
dio) : „Treptele afirmării artistice". 
Liviu Ailincăi — vioară — 17,30.

a studenților - condiție a formării 

bunului specialist

- AGENDĂ ELECTORALĂ• Secția de propagandă a Comitetului județean de partid Bistrița- Năsăud a scos de sub tipar documentarul „Județul Bistrița-Nă- 
săud pe coordonatele marilor îm
pliniri socialiste". Acesta conține o bogată paletă de date comparative și fotografii care atestă dezvoltarea economico-socială accelerată a plaiurilor bistrițene și nă- săudene, în special în anii lumi
noși ai „Epocii Ceaușescu". Sint reflectate, de asemenea, nivelurile înalte atinse în ramurile de vîrf ale industriei : construcția de mașini, electrotehnica, metalurgia, chimia, precum și sporirea ponderii industriei mici, a prestărilor de servicii, transporturilor si telecomunicațiilor, a celorlalte ramuri ale producției materiale. Partea finală a documentarului reliefează realizările din domeniul creșterii nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii din această parte a țării. La Năsăud a avut loc, în cadrul casei alegătorului, simpozionul cu tema „Orașul 
Năsăud pe coordonatele dezvoltării 
economico-sociale a patriei", manifestare care s-a constituit într-o reușită acțiune dedicată campaniei electorale, fiind scoase în relief realizările obținute de oamenii muncii țlin orașul de pe malul Someșului Mare, între cele două legislaturi, precum și perspectivele dezvoltării economico-sociale ce se deschid așezării în viitor. (Gheor
ghe Crișan).• Sub egida consiliului județean de educație politică și cultură socialistă, a consiliilor locale ale F.D.U.S., în județul Dolj se desfășoară o paletă largă de manifestări politico-ideologice și cultural-educative, sub genericul „Votăm pen

tru viitorul luminos al țării". Cu prilejul „Tribunei democrației", organizată la Calafat, Filiași, Cetate, Poiana Mare și Dăbuleni, au avut loc dezbateri privind însemnătatea Congresului al III-lea al F.D.U.S. 
„Votez pentru prima dată" — sub acest generic au loc întîlniri^ ale elevilor din clasele a XH-a cu deputați, juriști la liceele industriale „Electroputere" și „Tudor Arghezi". La Casa de cultură a orașului Filiași se va deschide o cuprinzătoare expoziție intitulată 
„împliniri și perspective în dez
voltarea economico-socială a ora
șului". „Serbările școlare doljene", ediția a 7-a, se desfășoară sub genericul „Ceaușescu — România — 
Pace". (Nicolae Băbălău).• Medgidia, orașul din inima Dobrogei, care a cunoscut în ultimele două decenii o creștere de cinci ori a producției industriale și o dublare a populației, trăiește in aceste zile premergătoare alegerilor de la 17 martie o vie activitate electorală. Pe tema marilor realizări ale orașului și județului Constanța a avut loc, la casa de cultură, un simpozion, la care a participat un numeros public, iar la clubul exploatării miniere din localitate a fost prezentată expunerea „Alegerile de deputați de la 17 martie, puternică expresie a democrației noastre socialiste, a unității întregului popor in jurul partidului". De asemenea, la cele trei licee din oraș, numeroși elevi au participat la dezbateri pe tema „Semnificația primului vot pentru tinăra generație", iar la casa de cultură a sindicatelor. sub titlul „Odă pămîntului străbun", a fost prezentat un bogat program artistic, compus din-

tr-un recital de muzică și poezie, dansuri și cîntece populare. 
(G. Mihăescu).• Campania electorală pentru a- legerile de deputați de la 17 martie prilejuiește și în Vrancea organizarea și desfășurarea a numeroase manifestări politice și cultural- educative la care participă zilnic numeroși cetățeni din orașele și comunele județului. In cadrul caselor alegătorului sînt organizate astfel numeroase dezbateri și consultații, întrebări și răspunsuri pe teme juridice și administrative. La 25 februarie, în toate consiliile unice agroindustriale din județ s-a deschis „Săptămina activității ideo
logice și politico-educative", în programul căreia, printre altele, figurează întîlniri cu activiști de partid și de stat, mese rotunde, expuneri, spectacole cultural-artistice, schimburi de experiență pe tema gospodăririi localităților, contribuției cetățenilor la realizarea programului economic în profil teritorial și de autoaprovizionare. (Dan 
Drăgulescu).• Pentru cei aproape 6 000 de tineri din școlile și unitățile economice ale județului Mureș care urmează să voteze pentru întiia oară la 17 martie, Comitetul județean Mureș al U.T.C., în colaborare cu asociația juriștilor și inspectoratul școlar, organizează multiple acțiuni de popularizare a Legii electorale, ca și a altor materiale de propagandă editate de F.D.U.S. Cu acest prilej, tinerii mureșeni sint inițiați în tehnica votării, ex- plicîndu-li-se semnificația alegerilor de la 17 martie, eveniment politic major pentru înfăptuirea o- biectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. Manifestă

rile realizate în localitățile județului sînt urmate de programe cultural-artistice, la care, alături de tineri artiști amatori, își dau concursul actori ai Teatrului național, scriitoji, oameni de cultură și artă, formații laureate ale Festivalului național „Cintarea României". 
(Gheorghe Giurgiu).• In cadrul celei de-a 15-a ediții a „Lunii culturii buzoiene" (18 
februarie — 17 martie), complex de manifestări politico-educative și cultural-artistice intrat în tradiția județului Buzău, la Casa de cultură din Rîmnicu Sărat s-a desfășurat festivalul-concurs de poezie patriotică și muzică tînără „Partid, 
coloană infinită a țării", la care participă reprezentanți din 27 de județe. Această nouă ediție, a 10-a, a festivalului a fost dedicată alegerilor de deputați de la 17 martie. In noul cartier Costieni, Consiliul orășenesc Rîmnicu Sărat al F.D.U.S. a organizat o „Tribună a democrației" pe tema „Respectarea legii nr. 10 
pe 1982 — condiție esențială pen
tru o mai bună gospodărire a orașului", in cadrul căreia cei peste 300 de participanți au făcut numeroase propuneri privind utilarea și înfrumusețarea zonei în care locuiesc. A urmat apoi un spectacol literar-muzical intitulat „Pa
triei — inima și versul", susținut de artiști amatori laureati ai Festivalului național „Cîntarea României". La căminele culturale Sărulești și Lopătari au avut loc dezbateri pe tema „Sistemul nos
tru electoral — cadru de manifes
tare largă a democrației socialiste", urmate de spectacolul „Buzăule, 
mindră grădină", dedicat fruntașilor din agricultură. (Stelian Chi- 
per).

La stadiul de azi al integrării Invă- țămintului superior agronomic cu unitățile de cercetare și de producție de pe întregul cuprins al țării este limpede că posibilitățile de perfecționare a pregătirii studenților au ciștigat mult in amploare, în profunzime. Laboratoarele formării viitorilor agronomi, horticultori, medici veterinari și zootehniști, specialiști în îmbunătățiri funciare se confundă, practic, cu marile bazine agricole și horticole ale țării, cu vastele sisteme de irigații, cu programele cutezătoare elaborate de partid în vederea modernizării și sporirii necontenite a producției agricole. Tehnicile și metodele cele mai avansate — tehnicile și metodele viitorului în agricultură — de la cele nucleare și ale ingineriei genetice la cele ale înnobilării solului și creării unor soiuri superioare sînt devansate, puse încă de astăzi la lucru în folosul lărgirii orizontului de cunoaștere și de acțiune al celor care numai peste cîțiva ani vor fi continuatorii noii revoluții agrafe în România.In lumina acestor perspective și exigențe se cuvine sâ evaluăm rezultatele concrete. în fiecare etapă de pregătire, a viitorilor specialiști ai economiei naționale. Iată, bunăoară, bilanțul înregistrat la recenta sesiune de examene de la Institui ui agronomie „Nicolae Bălcescu" din București. Neîndoielnic, pe ansamblu, prezentarea studenților la examene, procentul de promovare, ca și calificativele bune și foarte bune se află în creștere de la un an la altul. Acesta constituie un fapt pozitiv, izvor de satisfacții morale, dar și temă de meditație și, mai ales, argument în sprijinul perfecționării pregătirii studenților in totalitatea lor. Pentru că, iată, chiar dacă procentul studenților români, cursuri de zi. promovați integral, atinge uneori in această sesiune 74,2 la sută (anul al IV-lea. Medicină veterinară). 70.2 la sută (anul al II-lea, Zootehnie), 67,8 la sută (anul al III-lea, Agricultură), 65,8 la sută (anul I. Horticultura), 65.2 la sută (anul al III-lea, îmbunătățiri funciare), să nu uităm că sint și ani de studiu, tot la cursurile de zi, la care procentul de promovați se situează sub 50 la sută (anul al III-lea, Horticulture ; anul al II-lea, Medicină veterinară), ca să nu mai vorbim de invățămîntul seral-ingi- neri, Facultatea de îmbunătățiri funciare, unde procentul de promovare nu depășește 30 la sută, iar la invățămîntul seral, subingineri, aceeași facultate, procentul total de promovați se situează de asemenea sub 50 la sută.Și semnificația acestor cifre sporește cînd știm că nu după absolvire, ci chiar acum, in perioada pregătirii recentelor și viitoarelor examene studenții Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu" desfășoară o gamă largă de acțiuni practice, cu implicații profunde în economia agrară : cu ajutorul studenților săi, institutul produce anual circa 10 mii de tone semințe, distribuite în mare parte unităților de producție ; peste 800 de studenți participă anual, în cadrul programului de practică, la efectuarea mecanizată a lucrărilor agricole, inclusiv în unitățile cooperatiste din sectorul agricol Ilfov și din județele limitrofe ; studenții participă, de asemenea, la intensificarea procesului de producere a biopreparatelor, a medicamentelor veterinare, deservesc biobaza ultramodernă de la stațiunea Belciugatele. contribuie la extinderea cercetărilor de conservare a fondului funciar pe mari suprafețe din județele Buzău,

Argeș, pe circa 100 ha au efectuat lucrări de desecare și de irigații, iar cercetările de la Moara Domnească, consacrate îmbunătățirii tehnologiilor de cultură a plantelor și fertilității solului, brun-roșcat, includ și străduința sau, mai bine zis, priceperea studenților. Calitatea acestor lucrări nu reclamă prin ea însăși o pregătire de înaltă calitate a tuturor studenților, coautori ai acțiunilor practice amintite ?— Fără îndoială că da. și tocmai de aceea nu sîntem mulțumiți de rezultatele recentei sesiuni de examene — ne răspunde prof. univ. dr. Constantin Pintilie, rectorul institutului. Jumătățile de măsură, improvizațiile, aproximațiile n-au fost niciodată binevenite în pregătirea studenților agronomi și cu atît mai mult astăzi, cînd, iată, ca să poți utiliza cu randament superior tehnicile moderne de combatere a buruienilor sau substanțele biostimulatoare în furaje, bunăoară, trebuie să cunoști cu precizie maximă compoziția,
Ce relevă recenta sesiune 
de examene la Institutul 
agronomic „Nicolae Băl
cescu" din București și In
stitutul agronomic „Ion Io- 
nescu de la Brad" din Iași

însușirile acestor substanțe, efectele lor actuale și în timp, dozarea optimă. dincolo de care asemenea acțiuni pot deveni otrăvitoare. Bogăția informațională existentă azi la îndemi- na studenților face și mai acută necesitatea receptării ei exacte, pentru că numai pe această bază te poți înălța, ca specialist, la sintgzâ, la statornicirea unor producții superioare. Numai că noțiunea însăși de bogăție informațională trebuie înțeleasă în sensul ei riguros, sistematic, inclusiv de relații multiple, interdeterminate, stabilite la nivelul celor mai avansate cercetări pe plan mondial și care-și reclamă o superioară finalizare.— In ce sens și, mai ales, cu ce consecințe imediate pentru perfecționarea pregătirii studenților ?— Incepind eu aceste zile ale inaugurării unui nou semestru, vom introduce în analiza catedrelor, a consiliilor profesorale, a senatului o seamă de discipline, mai bine zis modalitățile lor concrete de receptare a celor mai noi și mai valoroase cunoștințe, rezultate din procesul integrării, precum și tehnicile de predare și de însușire a acestor cunoștințe de către stydenți. Sarcinile și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind accentuarea pregătirii studenților în domeniul mecanizării, înțeleasă ca punct de referință pentru formarea lor în profil larg și condiție esențială a lărgirii sferei de acțiune a viitorilor specialiști, vor prezida toate măsurile de îmbogățire și de mai bună sistematizare a activităților practice — pentru că aici se verifică și bogăția teoretică a oricărei discipline — în virtutea dotației tehnico- materiale superioare de care dispunem. Totodată, ne vom ocupa mai mult de cei care în recenta sesiune nu au promovat sau (într-un procent deloc neglijabil !) au promovat la limită, dovedind astfel carențe serioase. inclusiv in metodologia pregătirii individuale. Problema ca ata

re dobîndește semnificații sporite în cazul unora dintre studenții anului I, a căror pregătire liceală lasă uneori de dorit mai ales sub raportul aplicațiilor practice.— Ceea ce nu înseamnă — a precizat in aceeași ordine de idei prof, univ. dr. Ion Dinu, prorector al institutului — că timpul necesar acestor corecții va afecta într-un fel sau altul cons-istența procesului de invățămint. Suplinirea lipsurilor amintite, ca și a altora, neamintite, se va face în procesul de perfecționare a predării tuturor disciplinelor, prin mai buna lor complinire și reliefare de corelații, prin renunțarea la excesul descriptivist de pe urma căruia încă se mai resimt unele discipline. Așadar, ritmul și calitatea pregătirii studenților vor fi sporite prin mijloace interne, ținînd de mai buna valorificare a tuturor componentelor procesului de invățămint și. bineînțeles, prin stimularea, prin activizarea și mai înaltă a studenților.Deși ceva mai bune sub raport statistic, rezultatele recentelor examene 
la Institutul agronomic „Ion lonescu 
de la Brad" din lași ridică, practic, probleme asemănătoare. Aici procentul general de promovare e ceva mai ridicat, ponderea notelor bune și foarte bune depășește 70 la sută, dar nu o dată. în diagrama aceluiași student, alături de unul sau două examene promovate cu calificative foarte bune, se strecoară și o notă la limjtă sau chiar o restanță. Ceea ce înseamnă că, dacă pe ansamblu, ritmul pregătirii a fost mult îmbunătățit în urma preocupării statornice a universitarilor agronomi din Iași, repartizarea eforturilor pe discipline de studiu lasă încă loc de mai bine. Or, se știe, structura planurilor de invățămint și, cu atit mai mult, complexitatea însăși a activităților agronomice reclamă formarea multilaterală, armonioasă a viitorilor specialiști, Fără aceste caracteristici, pregătirea studenților riscă să fie ineficace. O lacună oricit de mică in informația de specialitate face inoperante multe alte informații, pentru a căror însușire s-au consumat eforturi considerabile. ..Studenții noștri fac eforturi mari în asimilarea cunoștințelor, dar, cum vedeți, datorită repartizării nearmonioase a acestor eforturi, rezultatele nu sint încă pe măsura posibilităților — ne-a spus 
prof. univ. dr. loan Vieru, secretarul comitetului de partid pe institut. Tocmai de aceea, măsurile adoptate pentru viitor, care, / de fapt, a și ■început odată cu acest semestru, vizează cu precădere statornicirea unui 
climat generalizat de exigentă și 
autoexigență, de muncă, de seriozi
tate, a unui ritm firesc de pregătire, extins asupra tuturor disciplinelor. Va fi întărit șLearacteruI de sinteză el activităților practice, astfel încit. prin chiar cultivarea deprinderilor specifice de organizare, de intervenție activă în procesul de producție, studenții să poată adinei cunoașterea resorturilor teoretice. Un prilej mai mult, de asemenea, ca toate cursurile. seminariile, lucrările de laborator, activitățile din cercurile științifice să dobîndească un mai pregnant caracter unitar, să-i stimuleze și să-i sprijine pe studenti a-și îmbogăți, cu fiecare noțiune 
în parte, spiritul de inițiativă, de 
răsnundere, aptitudinea autoper- 
fectionării necontenite, tncît, pină la urmă, fiecare examen să fie nu numai oglinda eforturilor de pregătire, ci probă de competentă, 
anticiparea unei valori sociale sigure".

Mihai IORDANESCU

tv
20,00 Telejurnal (partial color) • A- 

gendă electorală
20.15 Actualitatea in economie. în în-

tîmpinarea alegerilor de deputați
—mobilizare exemplară pentru 
realizarea planului de export în 
industria prelucrătoare

20,25 Laureați ai Festivalului național 
„Cîntarea României'*  (color). E- 
misiune realizată la CIuj-Napoca

20,45 Pe coordonatele dezvoltării. Țara

Intre două legislaturi. Primăvară 
arădeană

21,00 Cadran mondial (color). Româ
nia și problemele lumii contem
porane

21,15 Telefilmoteca de aur. Filmul is
toric — o lecție de patriotism

31.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

cinema
• Rîdeți ca-n viață ; VICTORIA 
(16 28 79) 9; 11; 13; 15; 17; 19, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11: 13; 15: 17; 19.
• Serbările galante : LUMINA 
(14 74 16) — 9: 11: 13; 15; 17; 19.
• Un petic de cer — 9, Amintiri
despre trecut — 11; 13; 15; 17; 19:
TIMPURI NOI (15 61 10).
• Nemuritorii : DACIA (50 35 94) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Acordați circumstanțe atenuante?
— 19; Prințul de peste mări și țări
— 15: 17 : FERENTARI (80 49 85).
• Adela: GIULEȘTI (17 55 46) — 9:

11; 13; 15; 17; 19. VOLGA (79 71 28)
— 9‘ 11*  13*  15*  17*  19.
• Fapt ’divers : COTROCENI (49 48 48)
— 15: 17; 19.
• Cireșarii — 15; 17, Dublura intră 
în acțiune — 19 : PACEA (60 30 85).
• Primăvară pentru o oră — 15;
Raliul — 17; 19 : FLACARA (20 33 40).
• Fata morgana : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
• Rîpa : SCALA (11 03 72) — 9;' 12; 
15; 18.
• Nick Carter superdetectiv : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45; 10.45; 
13; 15; 17,15: 19,30.
• Neînvinsul : FESTIVAL (15 63 84)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, TOMIS
(21 49 46) — 9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : FA
VORIT (43 31 70) — 9; 15,30; 18,30, 

EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 15; 
18, FLAMURA (85 77 12) — 12,15; 15;
18.
• Avertismentul — 10; 12,30; 15,
Vară scurtă — 17,30; 19,30 : STUDIO
(59 53 15).
• Afacerea Pigot — 14,30; 16,30: Fru
moasa Shiniang — 18,30 : BUZEȘTI 
(50 43 58).
• Vraciul : MELODIA (11 13 49) — 9; 
11.30; 14; 16,30; 19. MIORIȚA (14 27 14) 
— 9; 11,30: 14; 16,30; 19.
• Pe urmele șoimului : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9: 11 ; 13; 15; 17,15; 
19,30, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Surorile medicale î COSMOS 
(27 54 95) — 9: 11 ; 13: 15; 17; 19.
• Aventuri în Marea Nordului :

PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8.43; 11,45; 15: 18,15.
• „Z" : CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,30; 14; 16.30: 19.
• Lebedele sălbatice 9; 11: 17,
Rocky II — 13; 15; 19 : DOINA
(16 35 38).
• Kramer contra Kramer : GRIVI- 
ȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Tatăl meu pe termen scurt : 
UNION (13 49 04) — 9: 11 : 13; 15; 17;
19.
• Jandarmul și extraterestrii : LIRA 
(31 71 71) — 15; 17; 19.
• Ghețuri pe înălțimi ; DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15: 17; 19.
• Iubirea are multe fete : VIITORUL 
(10 67 40) — 9,30: 12,15; 15; 18. MUN
CA (21 50 97) — 10: 14,30; 16,45; 19.

• Undeva, cîndva : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19.

teatre

• Opera Română ('13 18 57) *. Traviata 
— 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Pa
rada melodiilor — 18.30.
9» Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra**  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 18: (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : într-un parc pe o ban
că — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului (amînat din 12 II) — 18.
f) Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Po
litica — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița în sac — 18; (sala 
Studio) : Variațiuni pe tema dragos
tei — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul Venetian — 18,30. 

(sala Giulești, 18 04 85) : Hotel „Zo
dia gemenilor" — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna-
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 18; (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 18,30.
• Ansamblul ..Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare 
— 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Rock *85  — 16: 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 15.
• Teatrul „Țăndărică**  (15 23 77) : 
Ileana Sinziana — 15,30; (sala din 
Piața Cosmonauților) : Tigrișorul 
Petre — 10; Jocuri de poeți, jocuri 
de copii — 15.
• Circul București (10 41 95) : Para
da circului — 19.
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat ziarului „The Jerusalem Post"
(Urmare din pag. I)rile centrale ale întregii noastre activități politico-educativa și culturale. ÎNTREBARE : Referitor la 

situația din Europa, ce conside
rați că s-ar putea face, dom
nule președinte, pentru oprirea 
agravării acestei situații si pen
tru încetarea cursei desfășură
rii rachetelor nucleare pe con
tinentul european ?RĂSPUNS : Așa cum am menționat, în situația internațională s-a ajuns la o încordare deosebit de gravă. Cursa înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, a luat proporții îngrijorătoare. Armele nucleare care s-au acumulat, trecerea la amplasarea in Europa a rachetelor cu rază medie de acțiune de către Statele Unite și la realizarea contramăsurilor nucleare ale Uniunii Sovietice fac ca pericolul unei catastrofe nucleare să crească considerabil. După cum este de acum cunoscut, un nou război mondial, care ar duce la folosirea armelor nucleare, pune în pericol însăși existența vieții pe planeta noastră. De aceea, problema fundamentală a epocii noastre o reprezintă oprirea cursei •înarmărilor, in primul rind a celor nucleare, trecerea la dezarmare. înlăturarea definitivă a armelor nucleare.în acest cadru, considerăm că este necesar să se acționeze cu toată răspunderea de către toate statele — și, desigur, in primul rind, de către statele posesoare de arme nucleare — pentru realizarea unor măsuri reale de dezarmare. în acest sens considerăm acordul realizat intre Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică pentru începerea negocierilor, in martie, privind armele nucleare și militarizarea Cosmosului, ca deosebit de important. Considerăm insă că numai acest acord — și chiar începerea negocierilor — nu rezolvă problemele complexe. De a- ceea. România se pronunță pentru trecerea de indată la oprirea sau înghețarea înarmărilor nucleare și a celorlalte acțiuni de înarmare — dar. în primul rind. avem in vedere oprirea producerii de noi arme nucleare. încetarea amplasării rachetelor americane in Europa și a contramăsurilor nucleare ale Uniunii Sovietice. Luarea unor asemenea măsuri. chiar de la începutul tratativelor sovieto-americane. ar demonstra dorința reală a părților de a se ajunge la un acord. Continuarea amplasării rachetelor și a altor arme nucleare ar însemna, de fapt, de a folosi tratativele ca un paravan pentru a liniști opinia publică in vederea desfășurării pe mai departe a cursei înarmărilor.în același timp, România consideră că țările europene și alte state ale lumii trebuie să-și asume o răspundere mai mare și să acționeze pentru a se ajunge, intr-un timp relativ scurt, la acorduri corespunzătoare privind armamentele nucleare și renunțarea la orice planuri de militarizare a spațiului cosmic. Noi pornim de Ia faptul că orice acțiuni de militarizare a Cosmosului vor duce, de fapt, la intensificarea cursei înarmărilor. la creșterea pericolului unei catastrofe nucleare.ÎNTREBARE : In legătură cu 
situația din Orientul Mijlociu 
— care, de altfel, constituie pro
blema de cel mai mare interes 

pentru ziarul meu — v-am ruga 
să vă referiți, mai întîi, la rolul 
dumneavoastră in procesul de 
pace dintre Israel si Egipt. De 
asemenea, v-aș ruga să vă re
feriți și la faptul dacă U.R.S.S. 
poate juca un rol in acest pro
ces. Pe ce bază pot fi îmbu
nătățite relațiile Israelului cu 
țările din zonă, cu U.R.S.S., cu 
China ?RĂSPUNS : România se pronunță și s-a pronunțat întotdeauna pentru soluționarea pe calea tratativelor a problemelor complexe din Orientul Mijlociu. în acest cadru, am avut întotdeauna in vedere retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate in urma războiului din 1967, soluționarea problemei palestiniene pe baza dreptului poporului palestinian la autodeterminare — inclusiv la realizarea unui stat palestinian independent — stabilirea unor astfel de relații între țările din Orientul Mijlociu care să asigure independența, suveranitatea și integritatea tuturor statelor din zonă.Evenimentele au demonstrat că orice acțiuni militare nu au făcut decit să complice și mai mult situația din această regiune. Dimpotrivă, calea negocierilor a dus la o serie de rezultate pozitive. Am în vedere, in această privință, negocierile dintre Egipt și Israel care au dus la tratatul de pace și la stabilirea de relații între cele două țări., Aș dori să menționez că în situația internațională actuală, — și in mod deosebit din Orientul Mijlociu — nu este posibilă decit o soluție pașnică, prin tratative. Este și în interesul Israelului să se ajungă la o pace justă și trainică, să stabilească relații de bună vecinătate și de colaborare cu toți vecinii săi. Aceasta va reprezenta o adevărată și reală garanție pentru independenta și integritatea Israelului, ca și a celorlalte state din zonă.Ținind seama de schimbările care au avut loc în Orientul Mijlociu, realizarea păcii în cadrul unor negocieri presupune participarea tuturor țărilor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei. în această direcție, România s-a pronunțat de mult pentru organizarea unei conferințe internaționale, sub egida Organizației Națiunilor Unite.Am menționat în mai multe rîn- duri faptul că, în realizarea unei păci juste și trainice în Orientul Mijlociu, Uniunea Sovietică trebuie să aibă un rol activ. De altfel, in propunerile pentru o conferință internațională am avut întotdeauna in vedere participarea atît a Uniunii Sovietice, cît și a Statelor Unite ale Americii și, eventual, a altor state. Hotărirea O.N.U. prevede, de altfel, participarea tuturor membrilor per- manenți ai Consiliului de Securitate. Dar. pentru a răspunde 'cit mai clar la întrebarea dumneavoastră, trebuie să declar că. după părerea mea. nu este posibilă realizarea unor tratative reale și a unei păci juste și trainice fără participarea la acestea și a Uniunii Sovietice.Pentru îmbunătățirea relațiilor sale cu Uniunea Sovietică, cu China, cu alte state este necesar ca Israelul să renunțe la politica actuală, să treacă la soluționarea pe calea negocierilor pașnice a problemelor, inclusiv să accepte participarea la conferința internațională, care reprezintă un cadru corespunzător și poate asigura 

desfășurarea reală a unor tratative care să ducă la o pace justă și trainică.Odată cu realizarea păcii se va ajunge și la normalizarea și îmbunătățirea relațiilor cu țările din zonă — după cum am menționat — precum și cu Uniunea Sovietică, cu China, cu alte state ale lumii. Tocmai o asemenea normalizare și îmbunătățire a relațiilor Israelului va întări și va reprezenta o garanție mult mai sigură a securității, a integrității teritoriale și a independenței sale.ÎNTREBARE : Primul minis
tru al Israelului spunea, zilele 
trecute, că va accepta o confe
rință internațională numai dacă 
relațiile Israelului cu China, 
Uniunea Sovietică și alte state 
se vor îmbunătăți. Acum, dum
neavoastră spuneți că dacă Is
raelul va accepta ideea unei 
conferințe internaționale, se va 
realiza și îmbunătățirea relați
ilor sale cu Uniunea Sovietică, 
China și alte state. Cum se poa
te rezolva practic această pro
blemă ?RĂSPUNS : Am discutat pe larg cu primul ministru Shimon Peres problemele din Orientul Mijlociu, inclusiv am expus cum privim noi problemele unei conferințe internaționale.Deteriorarea sau întreruperea relațiilor Israelului cu alte țări, inclusiv cu U.R.S.S și China, a fost determinată de războiul din 1967, de politica sa de soluționare prin forță a problemelor. Deci, pentru a se ajunge la o îmbunătățire și normalizare a acestor relații, in mod logic, trebuie înlăturate cauzele care au determinat această situație. Cit timp aceste cauze vor exista, este greu de presupus — desigur, eu nu vorbesc în numele acestor țări — dar, în mod logic, este greu de presupus că se va putea ajunge la o îmbunătățire și la o normalizare a relațiilor. Însăși participarea Uniunii Sovietice la o conferință internațională, eventual a tuturor membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate, deci și a Chinei, ar însemna un pas important în direcția normalizării acestor relații.ÎNTREBARE : Considerați că 
au intervenit unele modificări, 
îmbunătățiri in politica Israelu
lui de la venirea la putere a 
actualului guvern ? Apreciați 
că politica lui este ceva mai 
bună in prezent ?RĂSPUNS : De obicei, nu mă amestec în treburile interne ale altor state. Este un guvern de coaliție, dar apreciez că unele măsuri luate și unele acțiuni sînt pozitive și pot duce la crearea condițiilor pentru a se ajunge la soluționarea pe calea tratativelor a problemelor. Dar, repet, esențialul este de a se înțelege că trebuie să se meargă la o conferință internațională, că, fără soluționarea problemei palestiniene în toată complexitatea ei, nu este posibilă o pace justă și trainică în Orientul Mijlociu. Sper că Israelul va ajunge, pînă la urmă, la concluziile care se impun ca o necesitate, aș putea spune.ÎNTREBARE : Ultima între
bare se referă in mod concret 
la intilnirea și la convorbirile 
dumneavoastră recente cu pre
mierul Peres. Ce perspective 

deschide această întîlnire ra
porturilor de colaborare dintre 
România și Israel, precum Și 
procesului de pace în Orientul 
Mijlociu ?RĂSPUNS : Desigur, în cadrul convorbirilor cu premierul Israelului, Shimon Peres, am discutat despre relațiile bilaterale dintre România și Israel, îndeosebi despre dezvoltarea colaborării economice și în alte domenii. Am ajuns la concluzia comună că in viitor trebuie să facem eforturi mai mari în această direcție, că, față de relațiile politice, nivelul relațiilor economice este mai redus. Dar am constatat împreună că sint posibilități să obținem o îmbunătățire și a relațiilor economice în perioada imediat următoare.Așa cum am menționat, cea mai mare parte a convorbirilor am con- sacrat-o problemelor din Orientul Mijlociu, căilor pentru realizarea unei păci juste și trainice. Am prezentat pe larg pozițiile României. Desigur, am ascultat și pozițiile Israelului, ale primului ministru Peres. Am ajuns la unele concluzii pozitive — și cred că pot afirma că s-a desprins cu mai multă claritate poziția că trebuie făcut totul pentru soluționarea problemelor prin tratative. .Ceea ce este necesar însă este să se ajungă și la realizarea unui cadru corespunzător pentru desfășurarea cu rezultate cit mai bune a acestor negocieri. Aș dori să menționez că, în ce ne privește, considerăm că realizarea unei conferințe internaționale ar constitui cea mai bună cale posibilă în actualele împrejurări.ÎNTREBARE : Ați discutat și 
unele variante ale acestei posi
bilități, in sensul că rolul ce 
i-ar reveni Organizației Națiu
nilor Unite ar putea constitui 
numai un prim pas și nu ar 
urma ca totul să decurgă sub 
auspiciile O.N.U. ?RĂSPUNS : Desigur, posibilități sînt multe și — așa cum se întîmplă în discuții —- se pot aborda tot felul de asemenea posibilități. Eu am menționat esențialul, adică O.N.U. trebuie, intr-adevăr, să aibă un rol important în organizarea unei conferințe în problemele Orientului Mijlociu.Oricum, pînă la urmă trebuie să se ajungă tot la o conferință internațională. Cum. se va ajunge aici, urmează ca practica să arate. în orice caz, este necesar să participe toate țările interesate. Este necesar să participe cel puțin Uniunea Sovietică și S.U.A., eventual toți membrii permanenți ai Consiliului de Securitate. Deci, pornind de aici, se pot găsi diferite forme care, oricum. trebuie să ducă la o reuniune a tuturor acestora, fie că aceasta se va numi conferință internațională sau altfel. Dar participarea tuturor acestora la negocierile pentru soluționarea problemelor — așa cum s-a mai intîmplat, de altfel. — nu poate să îmbrace decît forma unei conferințe internaționale, iar O.N.U, reprezintă un forum international care și-a demonstrat eficacitatea și poate contribui mult la desfășurarea in bune condiții a negocierilor.România s-a pronunțat și se pronunță cu toată consecvența pentru organizarea unei asemenea conferințe, care ar putea deschide calea realizării unei păci trainice și juste în Orientul Mijlociu.

Cronica zileiMinistrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general-colonel Constantin Olteanu. a adresat o telegramă de felicitare ministrului apărării naționale al Republicii Democrate Germane, general de armată Heinz Hoffmann, cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a creării Armatei populare naționale a Republicii Democrate Germane.Cu același prilej, cadre militare și elevi ai Școlii militare de ofițeri activi de tancuri și auto .,Mihai Viteazul" s-au întilnit cu atașatul militar, aero și naval al Republicii Democrate Germane la București, colonel Karl Heinz Friedewald, care le-a vorbit despre semnificația evenimentului aniversat. Participanții ,1a adunare au vizionat filme cu tematică militară și o fotoexpoziție în- fățișînd aspecte din pregătirea de luptă și politică a militarilor din țara socialistă prietenă.Cu ocazia celei de-a XXIX-a aniversări a creării Armatei populare naționale a R.D. Germane, atașatul militar, aero și naval al acestei țări la București, colonel Karl Heinz Friedewald, a oferit, joi după-amia- ză, un film-cocteil.Au luat parte general-locotenent Ilie Ceaușescu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori, alte persoane oficiale.Au participat șefi de misiuni diplomatice. atașați militari aero și navali, alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul apropiatei sărbători a Zilei naționale a Regatului Maroc, joi după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost înfățișate impresii de călătorie din această țară, în continuare a fost vizionat un film documentar marocan.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost de față Mohamed Taoufik Kabbaj, ambasadorul Regatului Maroc la București, membri ai ambasadei.
★Agenția economică a R.P. Bulgaria la București a organizat, joi. o conferință de presă cu privire la Tîrgul internațional de la Plovdiv.Au luat parte redactori ai presei centrale, Radioteleviziunii, Agenției române de presă — Agerpres, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai unor întreprinderi românești de comerț exterior.Cu acest prilej. Iordan Țvetanov. ministru-consilier comercial al ambasadei. a prezentat aspecte ale organizării tirgului. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins între 1 martie, ora 20 — 4 
martie, ora 20. în țară : Vreme în 
curs de încălzire mai evidentă în re
giunile vestice. Cerul va fi mai mult 
noros. Precipitații locale, sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare vor că
dea în majoritatea regiunilor, excep- 
tind sud-vestul țării, unde vor predo
mina ploile. Condițiile atmosferice vor 
favoriza producerea poleiului. Vîntul 
slab pînă la moderat, eu intensificări 
ușoare predominînd din sectorul sud- 
vestic, în zona de munte și’ în vestul 
țării. Se va produce ceață. chiciură 
îndeosebi în sud-estul țării mai ales 
în prima parte a intervalului. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 12 și minus 4 grade în jumă
tatea de est, și între minus 6 și plus 
1 grad în rest, iar maximele între mi
nus 2 și plus 8 grade, local mai ridi
cate.

LISTA OFICIALĂ

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Insula comorilorInsula Hainan, cel mai sudic teritoriu locuit al Chinei, cu o suprafață de 34 000 kmp, în Marea Chinei de Sud, mai poartă și numele de „insula comorilor". Pentru marea fertilitate a solului, pentru generoasa ei climă tropicală, pentru peisajul ei sublim. I s-a mai spus și „perla Mării Sudului" sau „Hawaii-ul estului". Semnul ei heraldic — „Muntele cu cinci degete" (insulă cu un relief în majoritate montan, principalul munte fiind cel care, privit de departe, iși arată cirici vîrfuri semănind cu degetele mîinii omului). Principale produse agricole : heveea (arborele ele cauciuc), cocos, cafea, banane, piper, trestie de zahăr, orez (două recolte pe an), ceai, arborele de ulei, ananas (ananasul — arbore cu fructe de pînă la 20 kg), mango, papaia, portocale, un mare număr de plante medicinale. Apoi producția de lemn (esențe tropicale rare). Și, bineînțeles, pe un litoral de 1 477 km, pescuitul e ’ bogat (7 800 mile marine pătrate suprafață de pescuit). Mai înspre largul mării — crescătorii de scoici pentru perle, de cai de mare (pentru industria farmaceutică), de crabi, creveți, languste... în interiorul insulei, pășuni propice creșterii animalelor: taurine (citeva crescătorii moderne), bivoli, capre, porci, păsări și... maimuțe (specii rare)...Gazdele însă îți vor spune câ toate acestea pălesc pe lingă uriașele bogății ale subsolului descoperite în ultimul timp (aproximativ 50 de minerale prețioase). Mari zăcăminte de fier (cu o concentrație de 80 la sută), de titan, de aur, de uraniu, de bauxită, de cuarț, de cărbuni, de petrol. Așteaptă, toate, cuminți, în adincurile lor. Curînd, cind în insulă se vor crea condițiile necesare, va începe exploatarea. Pină atunci, o altă bogăție este pe cale de a deveni „mină de aur" : turismul. E în curs de realizare un program de construcții turistice (hoteluri, un mare aeroport, șosele).Toate aceste informații, expuse pe larg, le-am primit la Hăikou, în capitala insulei, la sosire, la o ceașcă de ceai verde, intr-un bungalow înconjurat de cocotieri, ale căror frunze uriașe se legănau presimțind, pesemne, taifunul despre a cărui apropiere grabnică ne vorbeau, totuși cu prea puțină îngrijorare, gazdele noastre (taifunul aduce ploi bogate ce recuperează înmiit pagubele pe care le produce). Peste două zile, vaierul lui avea să ne împresoare, să ne uimească, să ne încurce oarecum programul și să ne dăruiască nuci de cocos doborite din vîrful atît de înalt al arborilor cuprinși de un zbucium teribil.Timp de trei zile, am cunoscut natura generoasă a insulei, priveliștile exotice, sate parcă desprinse din vechi ilustrate de la tropice, orașe intrate în marele anotimp al prefacerilor economice și sociale și. desigur, oameni, oamenii cu aerul lor aparte, pe care i-am găsit totdeauna muncind (mii de țărani, de exemplu, întorcind cu furci de bambus orezul pe mijlocul drumului, pentru că orezul se treieră aici pe șosea, sub roțile autovehiculelor ; cu cît este mai intens traficul rutier cu atît mai bine pentru agricultori la vremea secerișului), în centrul insulei ne-am oprit citeva ceasuri intr-un sat cu populație de naționalitate li (populația majoritară a insulei). La sediul comunei populare, un mic muzeu 

NOTE DE DRUM
DIN R.P. CHINEZĂ

ne-a introdus in universul tradițiilor istorice, sociale, spirituale ale satelor li (populația li este venită aici de' mult, pe mare —, nu se știe cind și de unde — de aceea primele locuințe aveau forma unor ambarcațiuni) — o civilizație a bambusului (case, unelte agricole, casnice, de vinătoare, totul din bambus, pînă și recipienții pentru apă sînt mănunchiuri din tuburi di’ bambus). „Acum insă, acum e alt
ceva — ne spunea Wan Daoyoan, brigadier la cultura orezului. Acum 
a venit vremea cind ne facem și 
noi case mari din cărămidă, cu lu
mină electrică și cu ustensile mo
derne, cu casetofon și cu alte bu
nuri, pentru că in sistemul agri
culturii de acum producem mult. 
Și o să producem și mai mult, e 
abia un început..." Două fete li, în fermecătoare straie de sărbătoare (era duminică), ne-au cintat, să știm și noi cum sint, două vechi cîntece de dragoste. Cum le chema pe fete nu știu. Nu se vor supăra pentru că pînă nu de mult oamenii naționalității li nu purtau nume, li se spunea 

„cel mare", „cel 
mijlociu", „cel 
mic“... Erau puțini și trăiau izolat, se putea și fără nume. Âcum nu se mai poate. Și-au împrumutat nume de Ia naționalitatea han (peste 90 la sută din populația Chinei).încă unul din popasurile noastre a fost la Sinlong, acolo unde, în 1951. a fost întemeiată o mare întreprindere agricolă de stat pentru cultura arborelui de cauciuc, a cafelei și piperului. Angajați ai întreprinderii și locuitori ai micului oraș — cetățeni chinezi repatriați din alte zone tropicale ale Asiei : Malayezia, Indonezia, Indochina. Total angajați : 25 000. Teren :11 000 ha. Mica lor localitate, născută din noile realități economice și sociale, are structura unui orășel modern, cu blocuri noi de locuințe. cu spital, cinematograf, liceu, biblioteci, releu pentru emisiunile TV color, terenuri de sport, bazin de înot etc., etc.. Cu fabrici de reparații mecanice, de prelucrare a produselor agricole și a latexului, cu o hidrocentrală proprie, cu un centru de cercetări agricole. 

„Vedeți — ne spunea la o ceașcă de cafea, producție proprie, directorul adjunct Cian Li — aici fusese o 
localitate care la eliberare nu mai 
avea nici un locuitor. Fuseseră 
uciși de ocupanții japonezi in 
timpul războiului, apoi, pină la 
unul, de către gomindaniști. Noi 
am readus viața în acest loc, o 
viață cu totul nouă, pe măsura as
pirațiilor de bunăstare și fericire 
ale poporului chinez. Totul, bazat 
pe munca noastră, stăruitoare, 
liberă".Un adevăr care, la scara întregii insule Hainan, este măsurabil în realități economice și sociale revelatoare. Insula produce acum de șase ori mai mult decit în primii ani de după eliberare. S-a investit, s-a construit, s-a modernizat agricultura, s-a creat o industrie. Și — cum spun gazdele — e abia un început. Un program general de dezvoltare economică șl socială a insulei e în curs de elaborare. De aceea ni s-a vorbit mult despre viitor. Un viitor sigur, prosper, întemeiat pe muncă și pe o rațională exploatare a bogatelor resurse din „insula comorilor"

Mihai CARANF1L

/N PREGĂTIREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A FEMEILOR

a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- toare la tragerea la sorți lunară din 28 februarie 1985

Prezență activă
(Urmare din pag. I)

în toate domeniile de activitate

una minimă, la înaltele sfere ale științei.Locul de seamȘ pe care femeile îl ocupă în cercetarea științifică, în bătălia ce se dâ pentru a pune m slujba progresului economic cele mai recente cuceriri ale științei și tehnicii moderne se datorează grijii partidului pentru promovarea femeii în toate domeniile de activitate, preocupării directe a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu de a crea cele mai bune condiții de afirmare a inteligentei și puterii de creație a femeilor. Avind in față permanent exemplul său luminos, de savant de renume mondial și militant de seamă al partidului, de soție și mamă, femeile din institutele de cercetare și-au asumat sarcini dintre cele mai dificile, simțind că efortul și capacitatea lor creatoare se bucură de sprijin și încredere.Iar rezultatele obținute au fost întotdeauna încurajatoare. La Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru construcțiile de mașini există două laboratoare — foarte importante pentru activitatea institutului — in care femeile reprezintă 60—70 la sută din personal. Am stat de vorbă cu șefa unuia dintre ele, inginera Antoaneta Marinescu.— Laboratorul nostru se ocupă de cercetarea și elaborarea unor tehnologii de protecție la coroziune. Recent, în preocupările noastre a intrat o temă de mare actualitate : recuperarea metalelor prețioase din apele reziduale. In 1984 laboratorul nostru a elaborat tehnologii de protecție in valoare de peste 15 milioane lei și o microproducție de aceeași valoare. Paralel cu prezentările privind sporirea productivității muncii și reducerea consumului de materii prime și energie, colaboratoarele mele au elaborat 20 de tehnologii care au ca scop eliminarea importurilor, precum și circa 40 de organizări tehnologice și teme de proiectare cerute de unitățile producătoare.Interlocutoarea, din modestie, nu ne-a spus că ea însăși a elaborat o tehnologie de mare importantă in extracția petrolului. Cu asemenea rezultate de prestigiu nu este de mirare că in biroul executiv al consiliului oamenilor muncii cele 4 femei (din 11 membri) au un cuvint greu de spus.
Printre făurarii recoltelor 

bogate Nu este nevoie de un pr0" cent, de date statistice pentru a arăta

ce rol important au femeile in agricultură. E de ajuns să mergi vara pe cimp pentru a-ți da seama că băsmă- luțele sînt, parcă, mai ntimeroase decit șepcile sau pălăriile bărbătești. Ele se numără cu miile și în consiliile de conducere ale cooperativelor, iar un număr important sint președinte și vicepreședinte.Cu una dintre aceste harnice femei, care "se află în primele rinduri ale revoluției agrare, am stat deunăzi de vorbă. Este Stefania Io- nescu, de 15 ani președinte al C.A.P. Putineiu, județul Teleorman, de asemenea — Erou al Muncii Socialiste, vicepreședinte al Consiliului Național al U.N.C.A.P.. membru al Consiliului de Stat. Simpla înșiruire a acestor titluri este cel mai puternic argument în favoarea afirmației că, în țara noastră, drumul către cele mai înalte funcții este deschis oricărei femei.Cooperativa agricolă din Putineiu este o unitate economică puternică. Oamenii care lucrează aici, îndeosebi femeile, care constituie o bună parte din forța de muncă, fac tot ce le stă în putință să sporească rodnicia pămîntului. Că au reușit stau mărturie cele aproape 20 de ordine.

medalii și diplome cu care a fost distinsă unitatea pentru producțiile mari de porumb, griu, soia, sfeclă de zahăr, lapte de vacă realizat in ultimii ani. Apoi, ca un corolar, a primit înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste.De 15 ani. Ștefania Ionescu este in fruntea acestei cooperative. Și in toată această perioadă recoltele obținute au fost dintre cele mai bune din județ. Este rodul muncii harnice a cooperatorilor, dar și al priceperii președintei de a le dirija efortul, Sint succese despre care Ștefania Ionescu nu știe sau nu vrea să vorbească.— Avem 3 500 ha în grijă — ne spune. Dar dispunem și de mijloace pentru a le lucra „ca la carte" : tractoare și mașini agricole, îngrășăminte chimice și irigații. în sectorul zootehnic obținem mari canti

tăți de lapte, dar avem rase de vaci productive. Cu toate acestea, mare lucru nu am realiza dacă nu ar fi oamenii minunați cu care muncesc. Cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, tot omul rămine cheia tuturor succeselor. Cind am avut marea bucurie de a primi vizita secretarului general al partidului, am fost mîndri că avem ce să-i arătăm. I-am ascultat cu atenție sfaturile și îndrumările și l-am asigurat că aici, la Putineiu, noua revoluție agrară este și o revoluție în gîndirea despre muncă și viață a tuturor celor chemați să o înfăptuiască, fer femeile sînt printre aceștia. Mai mult de jumătate din membrii consiliului de conducere al cooperativei sint femei. Iar prezența lor nu este pur decorativă. Participarea la decizie presupune dialog, fermitate în susținerea punctului de vedere, cunoașterea sectorului încredințat, implică permanent inițiativă, găsirea de soluții in toate împrejurările, biruirea greutăților ce apar.Competență, responsabilitate, implicare — iată caracteristicile prezenței femeii în procesul de făurire a bunurilor materiale de care societatea noastră are nevoie, in întreaga viață economică și socială. Este rezultatul concret al politicii partidului nostru de a atrage, in amplul proces de construcție socialistă, pe toți cetățenii patriei, bărbați și femei deopotrivă.
Rodlca ȘERBANcu sprijinul corespondenților „Scinteii”

Tehnico avansată, competență și pasiune - dimensiuni ale muncii femeilor in societatea noastră. Aspect de Io întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală Foto : S. Cristian
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INFORMAȚII SPORTIVE• Cea de-a 20-a ediție a Campionatelor internaționale de tenis de masă ale României debutează astăzi în Sala sporturilor din Brașov, reunind 120 de sportivi și sportive din 14 țări — R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană, U.R.S.S., Iugoslavia, Ungaria, Polonia, Franța, Grecia. Siria, R.D. Germană, R.F. Germania, Bulgaria, Belgia și România (cu două formații, atît la feminin, cît și la masculin). în acest puternic concura (cotat de categoria I), țara noastră prezintă loturi tinere, de perspectivă, care cuprind pe Otilia Bădescu. Ro- dica Urbanovici, Nela Stoinea, Maria Losonczi, Vasile Florea, Andras Fe- her, Simion Crișan, Călin Toma și Eugen Florescu.• Echipa italiană Viterbo s-a calificat in finala „Cupei Liliana Ron- chetti" la baschet feminin. în meci retur al semifinalei, Viterbo a pierdut. pe teren propriu, cu 69—70. în fața formației Sparta Praga, dar baschetbalistele italience cîștigaseră la Praga cu 65—57.• „Cupa Europei" la schi a pro- " gramat pe pîrtia de la Brigles (Elveția) o probă masculină de slalom uriaș, în care victoria a revenit austriacului Gerhard Lieb, înregistrat în cele două manșe cu timpul de 2’25” 22/100. L-au urmat Ivan Camozzi (Italia) — 2’25”77/100 și Helmut Mayer (Austria) — 2’25”90/100. în clasamentul general continuă să conducă elvețianul Luc Genolet.• Campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa C) pentru juniori, desfășurat în mai multe orașe din Belgia, a fost ciștigat de Bulgaria, care, în meciul decisiv, a întrecut Belgia cu scorul de 11—9.• Comentînd meciul de fotbal dintre selecționatele Irlandei de Nord și Angliei, disputat la Belfast, și încheiat cu scorul de 1—0 în favoarea oaspeților, corespondentul sportiv al agenției France Presse notează, printre altele : „Echipa Angliei rămine

neînvinsă in grupa a 3-a europeană a preliminariilor campionatului mondial, după succesul la limită obținut la Belfast în fața reprezentativei Irlandei de Nord. Gazdele au dominat majoritatea timpului, dar jucătorii englezi s-au apărat bine și în minutul 77 Mark Hateley, cu un șut la firul ierbii, a înscris golul victoriei".Celelalte două partide desfășurate miercuri seara in cadrul preliminariilor campionatului mondial de fotbal s-au încheiat cu următoarele rezultate : Olanda — Cipru (grupa a5- a) : 7—1 (3—1) ; Spania — Scoția(grupa a 7-a) : 1—0 (0—0).• Finala competiției internaționale masculine de baschet „Cupa Koraci" se va disputa la actuala ediție între echipele italiene Olimpia Milano și Varese. In meciurile retur ale semifinalelor s-au înregistrat rezultatele : Steaua Roșie Belgrad — Olimpia Milano 99—100 (în tur 86—109) ; Varese — Aris Salonic 95—71 (în tur 77—80).• Proba masculină de slalom uriaș din cadrul „Dinamoviadei internaționale de iarnă" a fost cîștigată de schiorul cehoslovac Marian Biriș, înregistrat în două manșe cu timpul de 2’ll”25/100. în proba similară feminină, pe locul întîi s-a situat Ingrid Zakova (Cehoslovacia) — 2T9” 26/100. în concursul de schi-fond, proba feminină de 10 km a revenit sovieticei Anfisa Romanova (31’01” 9/10), iar în cea masculină de 30 km primul loc a fost ocupat de Milan Blasko (Cehoslovacia) — lh 26’38”5/10.• La Minsk, în turneul de hochei pe gheață din cadrul Spartachiadei de iarnă a armatelor prietene, echipa României a întrecut cu scorul de6— 2 (5—0. 0—1, 1—1) selecționataR.D. Germane. Cel mai bun jucător al echipei române a fost Cazacu, autorul a trei goluri. Intr-o altă partidă. formația Ungariei a învins cu 5—3 (0—2, 3—0, 2—1) reprezentativa Bulgariei. în semifinale se vor in- tîlni U.R.S.S. cu România și Cehoslovacia cu R.D. Germană.
Situația căilorCirculația rutieră se desfășoară normal pe toate drumurile naționale.Aeroporturile din Capitală și din țară sint in stare de disponibilitate. Liniile de cale ferată sînt circulabile, iar instalațiile feroviare funcționează normal.Pe Dunăre, intre km. 1 075—1024 șl 943—875 curg sloiuri în proporție de 10—20 la sută și, respectiv, 15 la sută din lățimea fluviului, precum și de la mila marină 45 la mila marină zero — in proporție de 45—60 la sută. De la km 1 024—943, 875—865. 495—172 și 150 la mila marină 45 gheata este

de circulațieoprită. Sectorul cuprins între km 863—495 și 172—150 este liber de gheață. Pe Canalul Dunăre — Marea Neagră și pe brațele secundare Bala, Borcea, Macin, Chilia și Sf. Gheor- ghe, gheata este oprită.De la Baziaș la Brăila navigația este întreruptă, datorită aglomerării de gheață.în porturi, cu excepția celor de la Tulcea, Brăila și Galați, unde activitatea se desfășoară cu mare greutate, nu se lucrează. (Agerpres)
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VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR

Să fie oprită cursa înarmărilor,
să fie asigurată pacea pe planeta noastră!

Nici un fel de 
pe teritoriulWASHINGTON. — „Ceea ce am făcut in Noua Zeelandă constă în exprimarea fără echivoc a faptului că neozeelandezii nu doresc nici un fel de arme existe arme în porturile aceasta este neozeelandezilor pentru _ ____Zeelandă liberă de arme nucleare", a relevat, în declarații făcute înainte de plecarea din Los Angeles, unde a întreprins o vizită, primul ministru al Noii Zeelande, David Lange. El a respins presiunile exercitate asupra țării sale ca urmare a refuzului de a accepta intrarea navelor americane și britanice cu arme nucleare în porturile neozeelandeze. „Noi am decis că securitatea noastră nu va fi întărită prin prezența armelor nu-

nucleare. Nu dorim să nucleare pe solul sau Noii Zeelande. Prin exprimat atașamentul o Nouă

arme nucleare 
neozeelandezcleare pe sau în apropierea teritoriului nostru. Această hotărîre a fost luată de poporul neozeelan- dez“. a adăugat Lange.LONDRA. — Comitetul Executiv Național al Partidului Laburist din Marea Britanie a dat publicității o declarație în care își exprimă sprijinul pentru poziția antinucleară a guvernului laburist din Noua Zeelandă și critică presiunile exercitate de S.U.A. asupra acestuia pentru a-1 determina să renunțe.în declarația laburistă britanică se spune : „Salutăm hotărîrea primului ministru ăl Noii Zeelande. David Lange, și a colegilor săi de a se menține ferm pe poziția nucleară, de a acționa pentru dezarmare nucleară și o denuclearizată în Pacificul de

Gravele pericole 
ale militarizării 

Cosmosului
BONN. — Declanșarea unei curse 

a înarmărilor in spațiul cosmic se 
cere împiedicată, întrucit aceasta ar 
prezenta riscul unei destabilizări a 
echilibrului militar-strategic, conți- 
mnd pericolul izbucnirii unei con
flagrații nucleare — a apreciat omul 
de știință vest-german prof. Peter 
Schtarlinger, cunoscut militant pe 
tărim obștesc din R.F. Germania. El 
a avertizat, in cadrul unui interviu, 
asupra pericolelor fără precedent pe 
care le-ar prezenta pentru întreaga 
umanitate militarizarea spațiului 
extraatmosferic.anti- pace, zonă sud". DANEMARCA: Noi acțiuni 
ale mișcării pentru pace

COPENHAGA. — La Copenhaga 
a fost creat Comitetul de pregătire 
a manifestațiilor in favoarea păcii, 
preconizate să se desfășoare la 31 
martie in capitala daneză. Inițiato
rii acestei acțiuni de masă pentru 
pace si dezarmare sint organizațiile 
„Sindicatele daneze pentru pace", 
„Comitetul de cooperare pentru 
pace și securitate", filiala din Da
nemarca a organizației nord-euro- 
pene „Un acord acum". Un purtă
tor de cuvint al comitetului organi
zator a menționat că viitoarea ac
țiune are drept țel mobilizarea opi
niei publice din țară in apărarea 
păcii, împotriva periculoasei curse 
a înarmărilor, atit clasice, cit și 
nucleare.
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In orașul Florența a avut loc recent o amplă manifestație, în cursul 
căreia participanții - în majoritate tineri - s-au pronunțat împotriva 
desfășurării rachetelor americane cu rază medie de acțiune, pentru înlă

turarea primejdiei nucleare și salvgardarea păcii

Dind publicității acest document, 
deputății George Brown și Law
rence Coughlin au subliniat că pre
lungirea moratoriului și amînarea 
experiențelor programate ar con
stitui o măsură de natură să „de
monstreze abordarea serioasă de 
către Statele Unite a negocierilor 
privind controlul armamentelor", 
care urmează să înceapă la 12 
martie la Geneva.

S.U.A.
asupra experiențelor

WASHINGTON. - Un grup de 
100 dp membri ai Camerei Repre
zentanților a Congresului S.U.A. au 
adresat președintelui Ronald Rea
gan o scrisoare prin care cer pre
lungirea moratoriului asupra expe
riențelor cu arme antisatelit, insti
tuit cje forul legislativ american în 
toamna trecută, care urmează să 
expire azi, relatează agenția U.P.I.

Cerere pentru prelungirea moratoriului 
cu arme antisatelit

JAPONIA : Demonstrație în favoarea 
dezarmării nucleareTOKIO. — Sub lozincile „Să înceteze cursa înarmărilor", „Să se interzică și să se distrugă armele nucleare la Tokio s-a desfășurat o demonstrație de masă, inițiată de sindicatele funcționarilor de stat din întreaga Japonie. în

cadrul mitingului ce a urmat manifestației a fost adoptată o rezoluție prin care se cere guvernului nipon reducerea cheltuielilor militare și sporirea alocațiilor pentru nevoile sociale.
In orașul Florennes, din Belgia, 
unde au loc pregătiri pentru insta
larea rachetelor cu rază medie de 
acțiune, a avut loc zilele trecute o 
demonstrație de protest la care au 
luat parte numeroși militanți pentru 

pace

t 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

*
) ) 
) ) 
) ) )
* 

*

*

* 
ț
r

*
*
) 
)

Sesiunea Comisiei guvernamentale de colaborare economică 
si teknico-stiintifică între România si R. D. GermanăBERLIN 28 (Agerpres). -- în perioada 25—28 februarie, la Berlin a avut loc sesiunea a Xl-a a Comisiei mixte guvernamentale de, colaborare economică și tehnico-științifică intre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.A fost analizat stadiul îndeplinirii măsurilor convenite intre secretarul general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și secretarul general al C.C. al P.S.U.G.. președintele Consiliului de Stat al R.D.G.. tovarășul Erich Honecker, privind dezvoltarea și aprofundarea pe mai departe a colaborării economice bilaterale.Comisia a convenit asupra unui program concret de activitate pentru realizarea hotăririlor stabilite la cel mai înalt nivel, un accent deosebit punîndu-se pe dezvoltarea cooperării și specializării în producție în ramuri de vîrf — electronica și electrotehnica. construcțiile de mașini, chimia și metalurgia.De asemenea, au fost stabilite măsuri pentru cercetărilor intensificarea folosirii științifice în comun,

precum și pentru creșterea și diversificarea livrărilor reciproce de mărfuri pe 1985 și pe perioada 1986—1990.Protocolul' sesiunii comisiei mixte a fost semnat de tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române in comisia mixtă, și de tovarășul Gerhard Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G.. președintele părții R.D.G. în comisia mixtă.
★Cu prilejul lucrărilor sesiunii, tovarășul Gheorghe Oprea a avut în- tîlniri de lucru cu Werner Kroli- kowski și Gunther Kleiber, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, și cu Horst Solie, ministrul comerțului exterior.Au fost examinate modalități și acțiuni concrete de dezvoltare a colaborării economice, cooperării și specializării în producție și cercetării științifice, convenindu-se măsuri de intensificare și realizare a acestor acțiuni.

VIENA: încheierea lucrărilor Comisiei 0. N. U. 
pentru dezvoltare socialăVIENA 28 (Agerpres). — La Viena s-au încheiat lucrările celei de-a 29-a sesiuni a Comisiei O.N.U. pentru dezvoltare socială, la care au luat parte reprezentanții celor 32 de state membre ale acestui organism, precum și observatori din partea unor țări membre ale Națiunilor Unite și a unor organizații internaționale. Comisia a adoptat o serie de rezoluții în care se relevă, între altele, necesi

tatea intensificării cooperării și asistenței internaționale în vederea rezolvării problemelor grave cu care sint confruntate țările în curs de dezvoltare, precum și imperativul intensificării eforturilor pentru realizarea dezarmării și întărirea păcii — ca o condiție esențială a progresului economic și social al tuturor popoarelor.

MOSCOVA

Rezultatele alegerilor în sovietele supreme 

unionale și localeMOSCOVA 28 (Agerpres). — După cum transmite agenția T.A.S.S., la alegerile de deputați pentru Sovietele Supreme ale celor 15 republici unionale,' precum și pentru sovietele de ținut, regionale, raionale, orășenești și sătești — desfășurate la 24' februarie în Uniunea Sovietică — au
participat peste 99 la sută dintre cetățenii cu drept de vot. Comisiile electorale centrale din toate republicile unionale au omologat alegerea deputaților propuși in toate circumscripțiile electorale, precizează agenția citată.

Declarație sovieto-italiandROMA 28 (Agerpres). — în declarația sovieto-ițaliană, publicată in urma convorbirilor dintre Andrei Gromiko. prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și ministrul de externe al Italiei. Giulio Andreotti, se arată că părțile au discutat probleme privind întărirea cooperării bilaterale și și-au reafirmat atașamentul față de politica de întărire a încrederii și cooperării dintre state, de înlăturare a pericolului de război și intărire a păcii. A fost subliniată, in context, importanța negocierilor sovieto-americanp de la Geneva cu privire la armamentele cosmice și nucleare.Agenția T.A.S.S. relatează că Andrei Gromiko a fost primit de președintele Italiei. Alessandro Per- tini.

El a făcut, de asemenea, o vizită la Vatican, unde a avut o întrevedere cu Papa loan Paul al II-lea. Au fost discutate probleme legate de necesitatea unor eforturi pentru întărirea păcii, preîntîmpinarea cursei înarmărilor in Cosmos și incetarea ei pe Pămint.
★MADRID 28 (Agerpres). — Președintele guvernului spaniol, Felipe Gonzalez, a avut, joi, o întrevedere cu Andrei Gromiko, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, sosit într-o vizită oficială la Madrid, informează agenția T.A.S.S. Au fost examinate stadiul și perspectivele relațiilor sovieto- spaniole, precum și unele probleme importante ale situației internaționale actuale.

ORIENTUL MIJLOCIUNAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit, joi, pentru a analiza acțiunile trupelor israeliene în sudul Libanului. Reprezentantul libanez la Națiunile Unite a înmi-
r

E DE PRESA
scurt

1 ÎNTREVEDERE. Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a avut la Varșovia o întrevedere cu secretarul general al P.C. Portughez, Alvaro Cunhal, i care întreprinde o vizită în R.P. Polonă. După cum relatează agenția P.A.P., s-a efectuat o informare reciprocă despre activitatea celor două partide și au fost abordate l probleme internaționale de interes comun.PLENARA C.C. AL P.M.S.U.După cum transmite agenția M.T.I.,, la Budapesta s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. al P.M.S.U.I Comitetul Central a dezbătut șiaprobat informarea prezentată deJănos Kădăr, prim-secretar al C.C.| al P.M.S.U., cu privire la activitatea ce se desfășoară pentru pre-| gătirea celui de-al Xlll-lea Congres al partidului.! INTERVIU. Intr-un interviu acordat televiziunii suedeze. FidelI Castro, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, a propus instituirea unui moratoriu de 15—20 de ani asupra rambursării datori- . ilor, ceea ce ar permite țărilor din lumea'a treia să depășească gravaI criză economică cu care sint confruntate. Fidel Castro a apreciat
I____________________

că o modalitate reală de soluționare a acestei probleme ar fi ca guvernele țărilor creditoare să preia sarcina' rambursării datoriilor țărilor in curs de- dezvoltare contractate cu bănci particulare.
LA BRNO s-a deschis ediția a 

X-a a Salonului internațional al ali
mentației „Salima-85", la care este 
prezentă și România.LA TRIPOLI au continuat pe comitete lucrările celei de-a X-a sesiuni ordinare a Congresului General Popular al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste. Cele cinci comitete create la ședința de deschidere a sesiunii ah trecut în revistă rezoluțiile congreselor populare de bază in probleme de politică internă și externă, transmite agenția libiana de știri JANA.PLENARA C.C. al P.C. Paraguayan, desfășurată în condiții de ilegalitate, a examinat probleme legate de situația internă Și unele aspecte ale situației internaționale actuale. A fost relevată necesitatea unirii tuturor forțelor revoluționare, democratice și patriotice din țară și a creării unui front național care să militeze pentru democratizarea societății paraguayane.

APEL. în cadrul sesiunii Con- • siliului ministerial al Organizației Unității Africane (O.U.A.), ce se desfășoară in capitala Etiopiei, a fost lansat un apel tuturor statelor lumii de a-și intensifica spri- i jinul acordat mișcărilor de eliberare națională din Africa australă ' ce luptă pentru lichidarea vestigiilor colonialismului și rasismu- I lui de pe continent. Participanții la lucrări au adoptat programul de acțiune împotriva colonialismului i și rasismului, elaborat Ia recenta sesiune a Comitetului eliberării al 1 O.U.A.CHEMARE. într-o declarație a | Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist Francez este adresată . t francezilor chemarea de a-și da votul candidaților comuniști în 1 primul tur al alegerilor cantonale din luna martie. Documentul subliniază că fiecare vot acordat co- | muniștilor constituie o contribuție la lupta pentru progres și libertate. iZBORUL STAȚIILOR AUTOMA
TE INTERPLANETARE SOV1E- . 
TICE „Vega-1“ și, „Vega-2" a in
trat in cea de-a treia lună, infor- • 
mează agenția T.A.S.S. tn acest , 
răstimp, au fost stabilite 67 de le
gături radio cu stațiile, destinate 
cercetării planetei Venus și cometei . 
Halley. La 28 februarie, stațiile 
„Vega-l" și „Vega-2“ se aflau la o 
depărtare de 18,7 milioane kilome- i 
tri și, respectiv, 17,8 milioane kilb- | 
metri de Terra. Potrivit informa
țiilor tețemetrice, sistemele de I
bord ale stațiilor interplanetare | 
funcționează normal.
- --- ---  ---- ---- ---- _J

nat. anterior, președintelui consiliului o scrisoare în care a expus „operațiunile și practicile abuzive israeliene" in sudul Libanului.De asemenea, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat îngrijorarea profundă față de condițiile în care Forța interimară a O.N.U. în Liban (UNIFIL) este obligată să-și indeplinească mandatul incredințat, apreciind că ar fi util ca Israelul să prezinte un calendar complet al retragerii trupelor sale din Liban.BEIRUT 28 (Agerpres). — în sudul Libanului, restricțiile de circulație, perchezițiile și arestările în rîndul populației operate de trupele israeliene continuă — transmite a- genția KUNA, citind surse locale. Potrivit ultimelor informații, 12 sate din regiunea Tyr continuă să se afle sub stare de asediu, iar alimentarea populației se face cu mare dificultate. Agenția menționată informează că, în ultima săptămină, numărul persoanelor arestate în regiunile ocupate libaneze s-a ridicat la 600.ALGER 28 (Agerpres). — Președintele Algeriei, Chadli Bendjedid, a reafirmat sprijinul țării sale față de lupta dreaptă a poporului palestinian în apărarea drepturilor lui legitime. Luînd cuvîntul la cea de-a 3-a conferință națională pentru dezvoltare — desfășurată la Alger — el a subliniat, de asemenea, necesitatea extinderii colaborării și adîncirii cooperării pe plan arab, a lărgirii legăturilor dintre țările în curs de dezvoltare.Președintele Bendjedid și-a exprimat încrederea față de actualul curs al politicii de dezvoltare economică și socială a Algeriei. Referindu-se la sarcinile de perspectivă, el a relevat importanța dezvoltării planificate a tuturor ramurilor economiei naționale, precum și a integrării echilibrate a tuturor zonelor țării în circuitul economic algerian.

Inițiative și demersuri istorice pentru apărarea păcii
„Problema fundamentală a epocii noastre este 

oprirea cursei înarmărilor, in primul rind a celor nucleare, 
trecerea la dezarmare și asigurarea unei păci trainice in lume. “ 

NICOLAE CEAUȘESCU

O legătură indisolubilă 
între politica internă și cea 
externă întreaga activitate desfășurată de România socialistă in domeniul vieții internaționale, in perioada dintre cele două legislaturi, a pus încă o. dată în evidență Îmbinarea organică, unitatea insolubilă existentă între politica internă și cea externă a partidului și statului nostru, tocmai pentru că înfăptuirea cu succes a cutezătoarelor programe și proiecte în vederea propășirii neîntrerupte economico-sociale a țării a fost și este posibilă numai în condiții de liniște și pace. Muncitorul din fabricile și uzinele ridicate în cele patru decenii de viață liberă, țăranul cooperator de pe ogoare, omul de știință din modernele institute și laboratoare de cercetări, cărturarul aplecat asupra volumelor din biblioteci, fiecare locuitor al țării — toți au nevoie, toți aspiră din adîncul ființei să trăiască și să muncească în condiții de pace și securitate, la adăpost de amenințarea unei’ conflagrații pustiitoare. Se poate spune că, în ultimă instanță, întreaga politică externă, elaborată și promovată cu atîta strălucire de secretarul general al partidului, președintele Republicii,

a avut și are ca țel transformarea acestei aspirații vitale într-o realitate trainică. Manilestind o înaltă răspundere pentru destinele de pace șî bunăstare ale propriului popor, mi- litind cu nesecată energie pentru îndepărtarea norilor întunecați ai primejdiei de război de pe orizontul vieții internaționale, astfel ca poporul român să-și poată desfășura nestingherit munca pașnică și constructivă. partidul și statul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu au manifestat, în același timp, și în cursul legislaturii ce se încheie, o tot atit de mare răspundere pentru soarta întregii omeniri, a tuturor popoarelor, interesate în aceeași măsură și năzuind cu aceeași ardoare spre bunul suprem — pacea.Această legislatură a coincis, cum se știe, cu o puternică încordare în viața politică mondială, caracterizată prin escaladarea continuă a înarmărilor, în special nucleare, trecerea la amplasarea noilor rachete cu rază medie de acțiune într-un șir de țări ale Europei, sporirea primejdiei unui nou război — aceste evoluții atit de primejdioase punînd popoarele, factorii politici ai statelor în fata unei răspunderi istorice fără precedent. Tocmai în asemenea împrejurări deosebit de grave s-a eviden

țiat și mai pregnant preocuparea neabătută a României socialiste, a președintelui ei pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru salvgardarea dreptului primordial al oamenilor, al popoarelor. Ia pace, la viață. Este marele merit al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi pus în lumină, cu toată claritatea și in modul cel mai convingător că, in condițiile în care in arsenalele statelor s-au acumulat uriașe cantități de arme, în special nițcleare, făcind să crească primejdia unei conflagrații cu urmări incalculabile, oprirea cursei inarmărilor, cu precădere a celor nucleare, trecerea la măsuri reale de dezarmare, apărarea păcii constituie problema fundamentală a vremurilor noastre.
Vibrante apeluri, ample 

programe de acțiune pen
tru prevenirea conflagrației 
nucleare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a depus în tot cursul ultimei legislaturi' o prodigioasă și multilaterală activitate în slujba păcii, subliniind cu tărie că escaladarea înarmărilor nucleare nu

trebuie privită ca o fatalitate, că este pe deplin posibil și trebuie să se acționeze cu cea mai mare vigoare pentru frînarea cursei spre prăpastie. Istoria va consemna la loc de cinste inițiativele pătrunse de un înalt umanism ale președintelui României, demersurile sale de larg răsunet, vibrantele apeluri adresate oamenilor de stat și popoarelor de pretutindeni, propunerile concrete avansate, programele practice de acțiune pentru prevenirea unei conflagrații nucleare, pentru consolidarea păcii.Ca răspuns la vibranta chemare formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al Fron- tuluj Democrației și Unității Socia- lister din octombrie 1981, în țara noastră s-au desfășurat impresionante adunări populare, mitinguri și marșuri ale păcii ce au culminat cu marea adunare populară de la București, la care au participat peste 300 000 de oameni. Revine președintelui României meritul istoric de a fi arătat că existența armelor atomice a dus la o schimbare radicală a modului in care se pune astăzi problema războiului, că. în mod inevitabil, in zilele noastre un război mondial s-ar transforma

Intr-un război termonuclear nimicitor. in care nu vor fi nici învingători, nici învinși, după cum nu va exista nici cine să-i mai judece pe vinovați. Tocmai de aceea, cu neslăbită vigoare, cu forța de convingere care ii este proprie, președintele țării a chemat și cheamă popoarele lumii, factorii de decizie ai statelor, toți oamenii politici lucizi cărora le este scumpă soarta propriului popor să acționeze acum, cit mai este timp, pînă încă nu au început să cadă bombele. .Să ne amintim de mesajele adresate în acest sens de președintele Nicolae Ceaușescu conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A. pentru oprirea amplasării noilor rachete nucleare, de apelurile adresate celorlalte state de pe continent de a-și asuma o mai mare răspundere și de a contribui efectiv la realizarea unor acorduri care să asigure eliminarea primejdiei nucleare din Europa și din întreaga lume. Să ne amintim, de asemenea, de apelurile pentru pace și dezarmare ale Frontului Democrației și Unității Socialiste. Marii Adunări Naționale, ale altor foruri din țara noastră, ale tineretului României, de acțiunile Comitetului Național Român ..Oamenii de știință și pacea", de cele 18 milioane de semnături de pe Apelul poporului român adresat sesiunii speciale a O.N.U. consacrate dezarmării. Evocind asemenea momente memorabile, fiecare cetățean al patriei, fiecare alegător are îndreptățite temeiuri să considere legislatura ce ia acum sfirșit ca legislatura unei inepuizabile activități care a adus României renumele bine meritat de „țară a păcii", tot așa după cum președintele ei este unanim apreciat ca „erou al păcii".Iată de ce FIECARE VOT, ÎN ALEGERILE DE LA 17 MARTIE, PENTRU FRONTUL DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE VA FI MANIFESTAREA ADEZIUNII DEPLINE LA POLITICA DE PACE CARE A ADUS ȚĂRII UN PRESTIGIU ȘI O PREȚUIRE ATÎT DE ÎNALTE, VA CONSTITUI CHEZĂȘIA CĂ ȘI ÎN VIITOR IDEILE SALE GENEROASE VOR FI PROMOVATE CU ACEEAȘI TENACITATE, DÎRZENIE ȘI PERSEVERENTA.
Singura alternativă : înlă

turarea cu desăvîrșire a răz
boiului Noua legislatură care' va fi inaugurată în urma acestor alegeri coincide cu anumite semne de slăbire a încordării internaționala care au apărut încă spre sfîrșitul anului trecut și începutul anului în

curs, cu anumite raze de speranță că este cu putință să se oprească cursul primejdios al evenimentelor. Fără îndoială, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la cel de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, acordul sovieto-american cu privire la începerea de negocieri în problemele armamentelor nucleare și neutilizării Cosmosului în scopuri militare reprezintă un factor pozitiv, are o însemnătate deosebită. dar aceasta nu înseamnă că problemele foarte grave existente au și fost soluționate. Exprimindu-și speranța că apropiatele convorbiri de la Geneva vor aborda într-un spirit de inaltă răspundere problemele privind incetarea cursei înarmărilor nucleare, ca și oprirea oricăror acțiuni de militarizare a spațiului cosmic, România socialistă, prin glasul secretarului general al partidului, a reafirmat cit de important ar fi ca toate statele continentului să participe, în forme potrivite,' la aceste negocieri, relevind, in mod deosebit. necesitatea ca țările din cadrul Tratatului de la Varșovia și din N.A.T.O. să se intilnească și să contribuie activ la succesul tratativelor sovieto-americane.„În situația actuală, a arătat cu toată claritatea tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU de la înalta tribună a Congresului F.D.U.S., nu există nici o altă alternativă decît aceea a înlăturării cu desăvîrșire a războiului, a promovării unei politici de pace și colaborare ! între politica de Înarmare și război și politica de pace și colaborare nu există — și nu poate exista — cale de mijloc ! Toți cei

care se pronunță împotriva războiului și pentru pace trebuie să acționeze intr-o deplină unitate, pentru a răspunde năzuinței popoarelor lor, ale întregii omeniri".România nutrește convingerea că popoarele, forțele politice de pretutindeni sint în măsură, așa cum demonstrează marile mișcări pentru pace de pe toate meridianele, să schimbe cursul evenimentelor, sâ impună o politică nouă, corespunzătoare idealurilor de dezvoltare pașnică ale tuturor națiunilor. Acesta este sensul- profund umanist al politicii externe desfășurate cu atita dinamism și consecvență de partidul și statul nostru în perioada ultimei legislaturi. Aceasta ește perspectiva optimistă a acțiunilor pe care România socialistă își propune să le întreprindă in viitor pe tărimul vieții internaționale.VOTUL DAT CANDIDAȚILOR FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE VA FI, ASTFEL. UN VOT DE SPRIJINIRE NEABĂTUTĂ A ACESTEI POLITICI. o manifestare a hotărîrii unanime a întregului nostru popor de a nu precupeți mei un efort pentru apărarea păcii, a voinței de a face totul, alături de celelalte popoare, de forțele înaintate de pe întreg globul, pentru realizarea țelului măreț, visului celui mai scump al omenirii : făurirea unei lumi fără arme și războaie, a înțelegerii și colaborării, a unei lumi in care, sub soarele generos al păcii, făclia civilizației și progresului să strălucească tot mai puternic.
Romulus CAPLESCU
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„Votînd pentru candidații Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, votați 
pentru înfăptuirea neabătută a politicii 
externe de pace și colaborare a partidului 
și statului nostru, pentru creșterea con
tribuției României socialiste la soluționa
rea constructivă a marilor și complexelor 
probleme ale lumii de azi, pentru dezar
mare și înlăturarea pericolului de război, 
pentru apărarea dreptului fundamental al 
oamenilor, al popoarelor, la libertate și 
independență, la viață, la pace și progres!”

(Din Manifestul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste)
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