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Oamenii 
muncii raportează 
noi și importante 

realizări

Marcînd un nou moment în dezvoltarea relațiilor
de prietenie și colaborare româno-libiene, sub semnul
stimei și considerației reciproce, a început ieri

Râspunzînd cu însuflețire vibrantelor chemări adresate de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a întîmpina alege
rile de la 17 martie cu noi și remarcabile realizări, colectivele de oameni 
oi muncii de pe întreg cuprinsul patriei acționează cu energii sporite pentru 
înfăptuirea în cele mai bune condiții a planului și angajamentelor asu
mate. Eforturile sint concentrate acum, în mod deosebit, spre realizarea 
ritmică a producției fizice și a producției de export, spre economisirea 
resurselor materiale și energetice, spre creșterea continuă a eficienței 
economice în toate domeniile. Animați de dorința de a transpune în viață 
hotărîrile Congresului al Xlll-lea al partidului, de a cinsti cu noi fapte de 
hărnicie și abnegație alegerile de la 17 martie, care au loc în anul jubiliar 
al împlinirii a două decenii ale celei mai rodnice perioade din istoria 
patriei, pe care cu mîndrie o numim „Epoca Ceaușescu", tot mai multe

VIZITA 0FICIA1A DE PRIEIENIE A TOVARASUEDI NICDIAE CEAUSESCU. 
ÎMPREUNA CU TUVARASA ELENA CEAUSESCU.

IN JAMAHIRIA ARABA LIHIANA PDPULARA SOCIALISTA

colective muncitorești înscriu Io . panoul de onoare al întrecerii socialiste 
realizări demne de acest timp eroic.

Primire cordială la Tripoli
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a sosit, luni 4 
martie, la Tripoli, intr-o vizită o- 
ficială de prietenie in Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă, 
la invitația colonelului Moammer 
El Geddafi, conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie.

Șeful statului român este Înso
țit de tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guver
nului. Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale. de alte persoane oficiale.

Vizita pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu o întreprinde in 
Jamahiria Libiană marchează un 
eveniment de cea mai mare în
semnătate in evoluția relațiilor 
dintre cele două țări, ilustrind 
cursul mereu ascendent și rodnic 
al acestor bune raporturi, pe baza 
stimei și respectului reciproc. în 
același timp, ea se tnscbie "ca un 
nou și semnificativ moment al dia
logului româno-libian la nivel 
Înalt, care a avut și are un rol 
esențial, determinant. în așezarea 
pe temelii tot mai trainice și in 
aprofundarea continuă a colaboră
rii dintre România și Jamahiria 
Libiană, în întărirea prieteniei 
dintre popoarele noastre.

Noua Intilnire dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și colonelul 
Moammer El Geddafi — a cincea 
în ultimii zece ani — deschide 
perspective tot mai ample conlu
crării româno-libiene, atît pe plan

bilateral, cit și în viața interna
țională, corespunzător dorinței și 
năzuințelor de pace și progres ale 
ambelor țări și popoare, în inte
resul cauzei generale a destinderii, 
securității și cooperării internațio
nale.

...Ceremonia oficială a sosirii s-a 
desfășurat pe Aeroportul interna
țional din Tripoli. Aici erau arbo
rate, în semn de sărbătoare, dra
pelele de stat ale României și 
Jamahiriei Libiene.

La coborirea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu căl
dură de colonelul Moammer El 
Geddafi, conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al Jama
hiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste, și soția sa, Safia Farkașh.

Un grup de copii libieni, imbră- 
cați în costume populare tradițio
nale, au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de 
flori.

Conducătorul Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie a invitat apoi pe 
șeful statului român să primească 
onorurile militare.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste. în timp ce răsunau, în 
semn de salut, 21 de salve de arti
lerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de colonelul Moammer El 
Geddafi, a trecut în revistă garda 
de onoare, constituită în cinstea 
sosirii președintelui României.
(Continuare in pag. a IÎI-a)

ÎNCEPEREA 
CONVORBIRILOR OFICIALE

Luni 4 martie au început la Tri
poli convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
colonelul Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste.

La convorbirile în plen au parti
cipat :

Din partea română : Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, alta 
persoane oficiale.

Din partea libiană t maiorul Ab
del Salam Jalud, Aii Abdel Salam 
Treki, secretarul Comitetului Popu
lar al Biroului pentru legături ex

terne, Musa Abu Freiwa, secretarul 
Comitetului Popular pentru econo
mie și industria ușoară, Ibrahim Al- 
Faqi Hassan, secretarul Comitetului 
Popular pentru asigurări sociale, 
Fawzi Shakshuki, secretarul Comite
tului Popular pentru planificare și 
petrol, președintele părții libiene în 
Comisia mixtă de colaborare româ- 
no-libiană, alte persoane oficiale.

Colonelul Moammer El Geddafi a 
salutat cu căldură pe - președintele 
Nicolae Ceaușescu și și-a exprimat 
satisfacția pentru această vizită, re- 
levind că ea reprezintă un impor
tant prilej pentru noi progrese în 
raporturile dintre cele două țări și 
popoare, pentru întărirea prieteniei 
româno-libiene.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Producție fizică peste 
plan. Organizarea mai bună 
a producției și a muncii, folo
sirea mașinilor și utilajelor din 
dotare la întreaga lor capacitate, 
gospodărirea cu chibzuință a ma
teriilor prime, materialelor și ener
giei electrice, creșterea productivi
tății muncii, întărirea ordinii șl 
disciplinei și respectarea strictă a 
prevederilor contractuale se con
stituie în tot atîtea direcții în care 
se acționează in aceste zile pentru 
ca fiecare unitate economică să-și 
realizeze în mod ritmic și la toate 
sortimentele prevederile de plan la 
producția fizică.

în această amplă și mobiliza
toare competiție a hărniciei se în
registrează adevărate recorduri în 
producție, care își au temeiul în 
valoroase inițiative muncitorești. 
Una din aceste frumoase și efi
ciente inițiative este și aceea pe 
care minerii din Valea Jiului o 
desfășoară sub genericul „Brigada 
înaltei productivități". Ieri, la Ie
șirea din subteranele întreprin
derii miniere Petrlla, brigada con
dusă de comunistul Ștefan Alba a 
raportat ridicarea la 6 600 tone a 
cantității de cărbune extras peste 
prevederile de plan din acest ari. 
După cum ne transmite corespon
dentul nostru Sabin Cerbu. cei 80 
de ortaci din brigada lui Ștefan 
Alba se situează încă din primele 
zile ale anului în fruntea întrecerii 
ce se desfășoară în marele bazin 
carbonifer al Văii Jiului pentru a 
da patriei cit mai mult cărbune.

Nici minerii din bazinul carboni
fer Berbești-AIunu nu se lasă 
mai prejos. Colectivul de aici a 
Încheiat primele două luni ale 
anului cu o depășire a planului de 
15500 tone lignit. Cele mai mari 
producții au fost obținute in ex
ploatările de suprafață Panga și 
Berbești, ceea ce demonstrează că 
măsurile tehnice și organizatorice 
luate au dus la învingerea greu
tăților provocate de zăpadă șl în
gheț, ’ activitatea desfășurîndu-se 
sub semnul mobilizării exemplare 
a tuturor forțelor umane și meca
nice. Minerii de aici s-au angajat 
să depășească pină în ziua alege
rilor de la 17 martie planul cu 
20 000 tone cărbune.

Cu 10 000 tone cărbune a depă

șit planul pe primele două luni și 
harnicul colectiv de muncă de la 
întreprinderea minieră din Cîmpu- 
lung. Totodată, minerii de aid 
acordă o atenție deosebită pu
nerii în valoare a unor noi filoane 
de cărbune. După cum ne infor
mează Gheorghe Cîrstea, de curînd 
a fost dat în exploatare un nou 
abataj la Aninoasa, cu o producție 
de 450 tone lignit pe zi și se află 
in stadii avansate de execuție noi 
funiculare, care scurtează drumul 
cărbunelui spre rampele de expe
diție.

Cu hotărfrea de a întimpina ale
gerile de la 17 martie cu noi și 
remarcabile succese, numeroase 
colective muncitorești din indus
tria județului Harghita au livrat 
suplimentar, la cererea beneficiari
lor interni și a partenerilor ex
terni, importante cantităti de pro
duse, între care aparațaj electric 
de joasă tensiune, produse ale me
canicii fine, mașini-unelte pentru 
prelucrarea metalelor prin așchiere, 
produse industriale pentru con
strucții căi ferate, utilaj chimic și 
metalurgic, articole tehnice din 
cauciuc și mase plastice, confecții. 
Cu cele mai bune rezultate — ne 
informează I. D. Kiss — se înscriu 
colectivele de la întreprinderea de 
fier Vlăhița, întreprinderea meca
nică Gheorgheni, întreprinderea 
de producție industrială pentru 
construcții căi ferate Miercurea- 
Ciuc, întreprinderea de matrițe șl 
piese din fontă Odorheiu Secuiesc. 
Combinatul de exploatare și pre
lucrare a lemnului Toplița.

Veste bună și de la întreprin
derea mecanică Mîrșa, județul Si
biu, de unde ne transmite cores
pondentul nostru Nicolae Brujan :

— Puternic mobilizat de Îndem
nurile secretarului general, al parti
dului de a Îndeplini exemplar 
programele prioritare ale indus
triei, colectivul de oameni al mun
cii de aici a realizat suplimentar 
în luna februarie 300 de autobascu
lante diesel, 35 de autotrenuri pen
tru mărfuri generale și 60 de 
remorci.

— Multe înainte !
— Tot așa își dorește și colec

tivul. Și incă ceva : după cum

Petre POPA
(Continuare în pag. a IV-a)

Convorbiri intre tovarășei Nicolae Ceausescu,
împreună cu tovarășa Elena 

si colonelul Moammer El
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm

preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
și colonelul Moammer El Geddafi 
au avut în aceeași zi o nouă întîl-

nlre, în cadrul căreia au fost con
tinuate convorbirile oficiale.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de vederi în probleme pri
vind relațiile dintre cele două țări și

Ceausescu, 
Geddafi

popoare, precum și ale vieții inter
naționale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă prietenească.

MARILE ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE

- ELOCVENTE ARGUMENTE ELECTORALE

Itinerare ale muncii 
și creației 
socialiste
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ITINERARE
ALE MUNCII Șl CREAȚIEI 

SOCIALISTE
AZI, JUDEȚUL VÎLCEA

r 9

Străveche vatră de Istorie româ
nească, Vîlcea prezintă astăzi imagi
nea unui județ înfloritor, mai înflori
tor ca oricînd, în cea mai fertilă peri
oadă din istoria României - „Epoca 
Ceaușescu".

Asemenea întregului nostru popor,. 
oamenii muncii vîlceni sînt angajați 
cu toate forțele în îndeplinirea exem
plară a planului și angajamentelor,

cinstind prin fapte de muncă și vred
nicie apropiatele alegeri de deputați 
in marele sfat al țării și în consiliile 
populare.

Temeiurile certitudinilor cu care 
vîlcenii se pregătesc să-și aleagă re
prezentanții în forumurile democratice 
de conducere ale societății noastre se 
află în realizarea întocmai a progra
melor pe care și le-au rostuit în răs

timpul actualei legislaturi șl care au 
adus noi și profunde prefaceri înnoi
toare în întreaga viață economico- 
socială și spirituală a județului. în
semnările grupate aici se constituie 
într-o succintă retrospecție a ultimilor 
cinci ani, marcați de noi și remarca
bile împliniri ale devenirii noastre so
cialiste și comuniste.

Ritm de dezvoltare 
economică

superior mediei pe țară
Pregătindu-se pentru lntîlnlrea 

cu alegătorii din circumscripția 
electorală nr. 2, unde și-au depus 
candidatura pentru Marea Adunare 
Națională, Pantelimon Ungureanu, 
secretarul comitetului de partid de 
la Combinatul chimic Rîmnicu 
Vîlcea, și Ion Bolnavu, secretarul 
comitetului de partid din cadrul 
Antreprizei de construcții hidro
energetice Olt-Superior, au avut 
surpriza să constate că faptele șl 
cifrele pe ansamblul județului nu 
mai sînt chiar așa cum le știau ei. 
Este foarte adevărat că energetica 
și chimia reprezintă „coloana ver
tebrală" a industriei județului, 
dar în ultimii cinci ani economia 
vîlceană a devenit mult mai com
plexă. modernă. Dacă în 1980, din 
tînărul bazin carbonifer Berbești- 
Alunu se extrăgeau doar 925 000 
tone cărbune energetic, astăzi, prin 
noile deschideri de cîmpuri minie
re, producția de lignit este de 
aproape 4 ori mai mare. Si dacă 
in același an se realizau mai pu
țin de 60 000 tone țiței, în prezent, 
prin înființarea Schelei de produc
ție petrolieră Drăgășani șl punerea 
in valoare a noi zăcăminte de hi
drocarburi, se obține o producție 
de 5 ori mai mare.

— Cunoșteam faptul că. tn urmă 
eu trei ani, deci în această legis
latură, a intrat în funcțiune între
prinderea de echipament hidraulic 
din Rimnicu Vîlcea — ne mărturi
sește Ion Bolnavu — dar nu bă
nuiam că, intr-un timp atît de 
scurt, colectivul unității a reușit 
să treacă de la fabricarea unor 
simple agregate de ungere la asi
milarea șl introducerea în produc
ția de serie a unor mecanisme hi
draulice de mare precizie, care 
vor fi folosite — închipuiți-vă — 
la echiparea roboților industriali ! 
La fel, știam că la întreprinderea 
de utilaj chimic și forjă Rimnicu 
Vîlcea se realizează instalații pen
tru industriile chimică, metalurgi
că și constructoare de mașini, dar 
nu bănuiam că in noua secție de 
utilaj petrolier se fabrică acum 
unități de pompaj și instalații mo
dulate pentru uscarea gazelor șl 
degazolinarea țițeiului, instalații 
care înlocuiesc importul.

— Printre alegătorii noștri — 11 
completează Pantelimon Ungurea
nu — se vor număra și oamenii 
muncii din tinerele unități ale in
dustriei ușoare, respectiv de la în
treprinderea de ață și întreprin
derea de textile nețesute, amîn- 
două fiind tot creații industriale 
apărute după 1980.

Agenda de informații „la zl“ a 
celor doi candidați, ca de altfel a 
tuturor celor propuși să fie aleși 
In forumurile puterii de stat, a 
trebuit să fie completată cu foarte 
multe noutăți. Pentru că, într-ade- 
văr, actuala legislatură se înscrie 
cu un bilanț de realizări fără pre
cedent. în acest an, de exemplu, 
producția industrială va crește cu

aproape 90 la sută față de cea În
registrată in 1980, Intr-un ritm de 
dezvoltare superior mediei pe țară.

Și este bine de reținut faptul că 
peste 80 la sută din sporul de pro

!
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Bătălia pentru o... 
linie in plus

Prin așezarea sa geografică, ju
dețul Vîlcea nu dispune de condi
ții pedoclimatice dintre cele mal 
bune și nici de Întinse suprafețe 
arabile.

— Luate global — ne spunea In
ginerul Pantelimon Zorilescu, di
rectorul general al Direcției agri
cole județene — așa stau lucrurile,

ani

CIFRE
ȘI DATE SEMNIFICATIVE
• De la o producție industrială in valoare de 

10,6 miliarde lei in 1980, in acest an județul Vilcea 
va ajunge la o producție industrială de peste 19,4 
MILIARDE lei

• Puterea energetică instalată a sporit in cinci 
cu 223 MW
• in cele doua mari cetăți ale chimiei din județ

au intrat in funcțiune încă 21 DE NOI INSTALAȚII
• Investițiile ultimilor 5 ani, de 27,5 MILIARDE 

LEI, sînt aproape egale cu cele realizate in întreaga 
perioadă 1950—1977

• 82 LA SUTA din sporul producției industriale 
se realizează numai pe seama creșterii productivității 
muncii

• Valoarea mărfurilor exportate de industria 
vîlceană in peste 70 de țări ale lumii este cu 72 LA 
SUTĂ mai mare decit in 1980

• In actuala legislatură au fost construite noile 
centre civice din Rm. Vilcea, Drăgășani și Horezu

• Au fost construite peste 120 MAGAZINE in 
orașele și satele județului

• S-au înălțat noi școli in Rm. Vîlcea, Drăgă
șani, Berbești, Alunu, Lungești, Pesceanu și altele

• Pentru ocrotirea sănătății oamenilor muncii 
au fost construite un spital la Rm. Vilcea cu 400 locuri, 
două policlinici, dispensare medicale la Brezoi, Alunu, 
Dânicei, Prundeni, Drăgoești și in alte localități

• Spațiile de cazare în stațiunile de pe Valea 
Oltului au sporit, in 5 ani, cu aproape 5 000 de 
locuri. A fost integrată in circuitul turistic stațiunea 
montană Voineasa cu peste 1 300 locuri.

ducție din această perioadă s-a 
obținut prin creșterea productivi
tății muncii. Adăugind și faptul că 
astăzi, față de anul 1980, valoarea 
produselor destinate exportului este 
cu peste 70 la sută mai mare, se în
tregește în chip firesc imaginea 
dinamică a industriei vllcene pro
pulsată puternic ’ pe traiectoria 
dezvoltării într-un ritm susținut

Peste 40 LA SUTĂ din volumul 
producției industriale a județului 

este asigurată de Combinatul 
chimic Rimnicu Vilcea .

T

dar pămlntul de care dispunem 
trebuie să dea tot ceea ce poate. 
Anul trecut, bunăoară, membrii 
cooperativelor agricole din Valea 
Mare, Voicești, Drăgășani, Șiri- 
neasa și chiar cei de la poalele 
muntelui Cozia, de la Călimănești, 
au obținut producții de două ori 
mai mari decît prevederile planu
lui la orz, gnu și porumb. Pe an-

samblul județului, față de produc
țiile obținute în 1980, în anul 1984 
s-au realizat mai mult cu 1 442 kg 
grîu la hectar, cu aproape 1 600 kg 
la orz, producția de legume a fost 
superioară cu 8 825 kg la hectar, 
iar cea de fructe cu peste 4 500 kg 
la hectar. O altă cifră sintetică, 
revelatoare : valoarea producției 
agricole realizate tn 1984 este de 
două ori mai mare decît cea În
registrată tn primul an al legisla-' 
turii care se incheie.

„Zgîrcită" în pămînturl mănoa
se, Vîlcea este, în schimb, bogată 
In pășuni și in tradiția creșterii 
animalelor.

— Măsura respectului Intre ce
tățenii localității noastre — ne 
mărturisește tovarășul Benone 
Morărețu, primarul comunei Vai- 
deeni — o dă, in primul rînd, nu
mărul de animale din gospodăria 
fiecăruia. Și, drept să vă spun, nu 
prea știu pe cineva de la noi care 
să nu se bucure de acest respect

Efective mari de animale dețin 
atît unitățile cooperatiste, cit și 
locuitorii satelor. Laolaltă au fă
cut ca numărul bovinelor să spo
rească tn ultimii patru ani cu peste 
37 000, iar cel al ovinelor cu aproa
pe 67 000. Și nu oricum, ci prin 
aplicarea unor riguroase progra
me și acțiuni de ameliorare, selec
ția și reproducție. Oamenii- locu
lui Iși amintesc de faptul că In 
1980 existau nu puține cooperati
ve agricole care, oricîte furaje ar 
fi asigurat pentru hrana animale
lor, nu obțineau mai mult de 1 500— 
1 700 litri lapte de la fiecare vacă, 
între acestea se numărau și unită
țile agricole din Lungești și Valea 
Mare, din Slătioara și Rimnicu 
Vîlcea. Aceleași cooperative agri
cole au obținut Insă anul trecut o 
producție medie de circa 3 000 de 
litri lapte. In aceste unități, ca 
pretutindeni tn județ, zootehnia a 
ajuns la mare cinste, fapt ce a 
declanșat multe inițiative șl am
biții.

— Ne-a luat-o careva Înainte T 
— întreabă adesea Ion Barbu, pri
marul comunei Lungești.

— I-am prins din urmă pe cel 
de la Drăgășani ''si Lungești ? — 
se întreabă îngrijitorii de la C.A.P. 
Olănești sau Jiblea. Cu cîte linii 
sîntem în urma lor ?

„Linia" — acest cuvtnt Intrat In 
vocabularul de fiecare zi al cres
cătorilor de animale din Vîlcea — 
reprezintă suta de grame obținută 
peste litrii de tapte planificați de la 
fiecare vacă furajată.

Rezultatul acestei Întreceri: Ju
dețul Vîlcea a urcat tn actuala le
gislatură pe un loc de frunte pe 
tară In ceea ce privește producția 
de lapte, natalitatea, numărul de 
bovine și ovine pe unitatea de su
prafață arabilă. Aceasta înseamnă, 
în expresie materială, aplicarea 
concretă, în practică, a cerințelor 
noii revoluții agrare, obiectiv ma
jor, direcționat prin hotărîrile celui 
de-al XIII-lea Congres al partidului.

jj
Angajate pe calea dez

voltării urbanistice, loca
litățile județului Vilcea, 
ca toate orașele si satele 
țării, au cunoscut in anii 
actualei legislaturi o pu
ternică innoire social-edi- 
litară. S-au construit in 
această perioadă 80 săli 
de clasă, un spital, două 
policlinici, 4 terenuri de 
sport și tot atitea săli de 
gimnastică, intre care sala 
polivalentă din munici
piul Rimnicu Vilcea, cu

2 500 locuri, la parametri 
și cote de exigență olim
pice. S-au inălțat blocuri 
noi, de o mare varietate 
arhitecturală, însumând 
peste 10 000 de aparta
mente, realizate cu ta
lent și fantezie de că
tre proiectanți și con
structori, în deplină con
formitate cu prevederile 
legii sistematizării și cu 
necesitatea imbinării ar
monioase a tradițiilor lo
cale cu cerințele actuale

de confort și civilizație.
— Acțiunea de largă 

perspectivă privind siste
matizarea localităților, 
inițiată și îndrumată ne
mijlocit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui — ne spune tovarășul 
Gheorghe Alboiu, prima
rul municipiului Rimnicu 
Vilcea — ne-a oferit In 
actuala legtslatură cel 
mai fertil cadru de a ne 
spori ritmul de construc

! Hidrocentralele vîlcene dispunj 
în prezent de o putere instalată ;

; de aproape 1070 MW '
i

De Ia o legislatură la alta 
1980-1985 1986-1990

• Ultima creație tehnică a chimiștilor vîlceni se 
numește „Instalația pentru recuperarea hidrogenu
lui excedentar din secțiile de electroliză". Acest 
produs secundar, care pînă acum se irosea, se 
folosește drept combustibil la centrala termică a 
Combinatului chimic Rimnicu Vîlcea. Efectul : eco
nomisirea anuală a 15 000 tone combustibil con
vențional.

• Pusă In funcțiune cu trei luni în urmă, fabrica 
de panel din cadrul Combinatului de prelucrare 
a lemnului Rimnicu Vîlcea, a cărei dotare cu ma
șini și Instalații >-o asigurat în proporția de peste 
40 la sută prin autoutilare, a și ajuns un partener 
competitiv pe piața’ externă. Pentru acest an, în
treaga producție de panel a fost contractată la 
export.

• In ultimii 5 ani, numărul copiilor de vîrstă 
școlară care locuiesc în cartierul „Ostroveni" din 
Rîmnicu Vilcea a crescut de două ori. Intrucit școa
la de aici devenise neîncăpătoare, s-a mai ridicat 
un edificiu de învățămînt. Tot cu 24 săli de clasă 
și cu numeroase laboratoare modern utilate.

• In cele opt luni de cînd s-a dat in folosință 
spitalul de copil din Rîmnicu Vîlcea au venit pe 
lume nu mai puțin de 3 800 de fetițe și băieți. 
Sporește frumos populația Vîlceî I

• Pentru minerii din bazinul carbonifer Berbeștl- 
Alunu s-au construit în actuala legislatură peste 
800 de apartamente, in afara celor ce le-au fost 
puse la dispoziție în orașul Horezu.

• In satele județului s-au inălțat alte 10 cămine 
culturale. Ultimul lăcaș de cultură din actuala le
gislatură, căminul din comuna Popești, va fi inau
gurat chiar In ziua alegerilor de la 17 martie.

• In cincinalul care urmează, județului Vîlcea 
îi vor fi alocate fonduri de investiții în valoare de 
28,7 miliarde lei, care vor impulsiona și mai mult 
dezvoltarea și modernizarea economiei sale.

• Producția de cărbune și țiței va crește, în 
5 ani, de 3 ori.

• Pînă la încheierea legislaturii care va începe 
la 17 martie, nu mai puțin de 56 la sută din vo
lumul total al producției industriale se va realiza 
in cele trei ramuri de bază ale economiei jude
țului : chimia, construcția de mașini și energia 
electrică.

• In viitoarea legislatură se vor construi alte 
10 250 apartamente, un accent deosebit punîndu-se 
pe creșterea gradului de confort și încadrarea 
noilor blocuri în specificul arhitectonic vilcean.

• Va spori considerabil volumul bunurilor. de 
consum pentru aprovizionarea populației, aslgurîn- 
du-se totodată o amplasare judicioasă a noilor 
unități comerciale, în concordanță cu dezvoltarea 
social-economică a fiecărei localități.

• In scopul satisfacerii celor mai diverse cerin
țe ale populației, pentru creșterea calității vieții, 
prestările de servicii vor spori cu 45,7 la sută.

• Zestrea sanitară a județului va fi completată 
cu alte două spitale, care se vor construi și da in 
folosință în orașele Horezu și Călimănești.

• In municipiul Rimnicu Vîlcea se vor introduce 
linii de troleibuze, asigurîndu-se transportul mun
citorilor spre cele trei mari platforme industriale 
ale orașului.

Pagină realizată de 
Ion STAftCIU 
corespondentul „Scînteîi*

■

ții, dar și de a promova 
in perimetrul fiecărui 
cartier elemente de arhi
tectură tradițională. Este 
ușor de observat acest 
lucru, mai ales la ultime
le ansambluri de locuințe 
„Rimnic Nord", „Rimnic 
Sud", „Ana Ipătescu" si 
„Știrbei Vodă", ca să nu 
mai vorbesc de noul cen
tru civic, unde balcoane
le apartamentelor arată 
ca niște veritabile foișoa- 
re sprijinite pe stilpi fru

mos încrustați ți cu păli- 
maruri măiestrit lucrate. 
Tocmai aceste elemente 
li conferă Rîmnicului Vil
cea o personalitate dis
tinctă.

Intr-adevăr, t-a con
struit mult și frumos la 
Rimnicu Vilcea, ca ți la 
Drăgășani, ca și la Hore
zu, ca ți la Berbești, lo
calitate in jurul căreia 
gravitează tinăra vatră 
de cărbune a acestui ju
deț. La fel se va con

St

strui In acest an ți tn anii 
viitori. La Rimnicu Vil
cea se conturează de pe 
acum alte două ansam
bluri de locuințe și s-au 
definitivat detaliile de 
sistematizare a unui nou 
perimetru urbanistic.

— Respectind intru to
tul indicațiile ți orientă
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, formulate in 
cuvintarea rostită la cel 
de-al III-lea Congres al 
F.D.U.S., in spiritul stra

tegiei de dezvoltare mul
tilaterală stabilită prin 
hotăririle celui de-al 
XIII-lea Congres al par
tidului — ne-a spus Ion 
Cercel, directorul Antre
prizei de construcții-mon- 
taj — ne vom strădui ca 
fiecare nou edificiu să-l 
realizăm in așa fel incit 
să fie cit mai frumos, mai 
funcțional și mai dura
bil, să lăsăm generațiilor 
viitoare o operă demnă 
de acest timp eroic.

în actuala legislatură s-au dat în folosință 
peste 10000 APARTAMENTE
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yiZlTfl OFICIALA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU IN 1AMAHIRIA ARABA LIBIANA POPULARA SOCIALISTA

f' 
r

Dineu oficial in onoarea președintelui Nicolae Ceausescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

f

Plecarea din Capitală

în onoarea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu. conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie, colonelul 
Moammer El Geddafi. și solia sa, 

doamna Safia Farkash, au oferit luni 
un dineu oficial.

Au luat parte membri ai Coman
damentului Revoluției, secretari ai 
Comitetelor Populare răspunzători 
pentru diferite domenii de activita

te ale puterii politice, economice și 
sociai-culturale libiene.

Au participat persoanele oficiale 
care il insotesc pe președintele 
Nicolae Ceaușescu in această vizită.

Au fost prezenti șefi ai misiunilor 

diplomatice acreditat! Ia Tripoli.
In cursul dineului, care s-a desfă

șurat intr-o atmosferă cordială, colo
nelul Moammer El Geddafi și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR 
OFICIALE

(Urmare din pag. I)
Relevind participarea României la 

eforturile poporului libian în realiza
rea unor mari obiective economice 
in tara sa. șeful statului libian a 
apreciat evoluția pozitivă a relații
lor și colaborării dintre cele două 
țări, faptul că potențialul lor econo
mic oferă posibilități de amplificare 
a raporturilor româno-libiene.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat un cald salut colonelului 
Moammer EI Geddafi și a mulțumit 
pentru invitația de a vizita Jamahi- 
ria Libiană fi pentru primirea ospi
talieră ce i-a fost rezervată.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
apreciind modul cum se dezvoltă re
lațiile româno-libiene, faptul că s-a 
statornicit o colaborare rodnică, și-a 
manifestat convingerea că actuala 
vizită, convorbirile ce au loc cu acest 
prilej vor duce Ia identificarea unor 
noi posibilități și domenii de colabo
rare intre România și Jamahiria Li
biană, la promovarea raporturilor pe 
un plan superior, in interesul celor 
două popoare, al progresului lor.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi au 
stabilit să fie examinate noi căi și 
mijloace în vederea transpunerii în 
viață a înțelegerilor convenite la 
nivel înalt privind dezvoltarea co
laborării româno-libiene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a plecat, luni dimineața, 
in Jamahiria Arabă Libiană Popu
lară Socialistă, unde va efectua o 
vizită oficială de prietenie la invita
ția colonelului Moammer El Geddafi, 
conducătorul Marii- Revoluții de la 
1 Septembrie,

Șeful statului român este însoțit tn 
această vizită de tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale, 
de consilieri și experți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați, la plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, de tovarășii Iosif Banc, Emil 
BObu, Lina Cîobanu, Ion Comăn, 
Nicolae Constantin, Ion Dincă, Miu 
Dobrescu, Ludovic Fazekas, Alexan
drina Găinușe, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Ilie Verdeț, Ștefan Bîrlea, 
Nicu Ceaușescu, Gheorghe David,

(Urmare din pag. I)
In încheierea ceremoniei, înalților 

oaspeți le-au fost prezentate perso
nalitățile libiene venite in întîmpi- 
nare : maiorul Abdel Salam Jalud, 
Aii Abdel Salam Treki, secretarul 
Comitetului Popular al Biroului pen
tru legături externe al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
precum și secretari ai Comitetelor 
Populare răspunzători pentru diferite 
domenii de activitate ale puterii 
politice, economice și social-culturala 
libiene.

Sint de față ambasadorul român 
la Tripoli, Florea Ristache, și secre
tarul Comitetului Popular al Birou
lui Popular al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste la Bucu
rești, Abdel Hamid Farhat.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați în Jamahiria 
Libiană.

Petru Enache, Nicolae Giosan, Ana 
Mureșan, Tudor Postelnicu, Ion 
Radu, Ion Stoian, loan Totu, Ion 
Ursu, Silviu Curticeanu, Constantin 
Radu, de membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții centrale 
și organizații de masă și obștești.

A fost de față Said Aboughamga, 
membru al Comitetului Popular al 
Biroului Popular al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste la 
București.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Libia reprezintă un 
important eveniment politic in cro
nica strinselor relații de prietenie și 
colaborare ce s-au statornicit intra 
România și această țară, relații care 
au la bază înțelegerile și orientările 
stabilite cu prilejul precedentelor 
contacte la nivel înalt dintre con
ducătorii celor două state. Noul dia
log la nivel înalt româno-libian ur
mează să deschidă, prin caracterul 
său fructuos și rodnic, noi orizonturi 
colaborării pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural dintre 
țările noastre, precum și conlucrării 
pe arena internațională, in folosul

Primire cordială la Tripoli
Aflațl pe aeroport, muncitori șl 

specialiști români care lucrează în 
Jamahiria Libiana, în cadrul acor
durilor de cooperare dintre cele două 
țări, au făcut o caldă manifestare de 
simpatie conducătorilor celor două 
țări. Ei și-au exprimat cu entuziasm 
sentimentele de dragoste și prețuire 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, le-au 
oferit flori.

în aplauzele mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu colonelul 
Moammer El Geddafi și doamna 
Safia Farkash, au părăsit aeroportul, 
in mașini escortate de motocicliști, 
îndreptindu-se spre reședința rezer
vată oaspeților români pe timpul șe
derii in Jamahiria Libiană. 

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

celor două popoare, al cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării în întreaga 
lume.

Aeroportul Otopeni, unde s-a des
fășurat ceremonia plecării, era împo
dobit cu drapelele partidului și sta
tului.

Pe frontispiciul aerogării se afla 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Numeroși oameni al muncii bucu- 
reșteni, aflșți la aeroport, au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Eleha Ceaușescu, o caldă 
manifestare de stimă și prețuire. Ei 
au urat conducătorului partidului și 
statului nostru un călduros „Drum 
bun 1", expnmind satisfacția pentru 
noul act de politică externă între
prins de președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, act menit să ducă 
la dezvoltarea relațiilor României cu 
Libia, să întărească prestigiul in
ternațional al patriei noastre.

La scara avionului, un grup de 
pionieri au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

La ora 9,30, aeronava prezidențială 
a decolat, îndreptîndu-se spre Libia.

De-a lungul arterei ce leagă aero
portul de capitala libiană, pe întregul 
traseu străbătut, mii și mii de oa
meni au salutat cu prietenie pe solii 
poporului român prieten.

La reședința oficială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut o convorbire caldă 
cu colonelul Moammer El Geddafi, 
care a adresat înalților oaspeți mul
țumiri cordiale pentru vizita pa 
care o efectuează în Jamahiria Li
biană.

A fost exprimată convingerea că 
noua întîlnire la nivel înalt va repre
zenta un moment de o deosebită im
portanță pentru extinderea raportu
rilor româno-libiene.

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Survollnd teritoriul Republicii Populare Bulgaria, doresc să vă adresez 
Un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului bulgar prieten, noi succese in construcția societății 
socialiste, in dezvoltarea economico-socială a patriei.

Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că bunele 
relații de prietenie și colaborare dintre partidele șl țările iftastre se vor 
dezvolta continuu. în spiritul înțelegerilor convenite in cadrul lntîlnirilor 
și convorbirilor purtate împreună, în interesul popoarelor român și bulgar, 
al cauzei generale a socialismului, a colaborării și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN KARAMANLIS

Președintele Republicii Elene
ATENA

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Elene, doresc să vă adresez 
un salut călduros și cele mal bune urări de sănătate și fericire, de progres, 
prosperitate și pace pentru poporul grec prieten.

îmi exprim, șl pe această cale, convingerea că, in spiritul înțelegerilor 
convenite în cadrul lntîlnirilor și convorbirilor purtate, tradiționalele relații 
româno-elene vor cunoaște în continuare o dezvoltare tot mai largă, în 
Interesul șl spre binele celor două popoare ale noastre, al cauzei colaborării, 
înțelegerii și pâcii în Balcani, tn Europa șl în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
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în întîmpinarea alegerilor de la 17 martie
ECONOMISIREA METALULUI
— o acțiune la care participă 

întregul colectiv
Dezbătînd recent probleme majore ale activității economice, ale 

îndeplinirii principalilor indicatori tehnico-economici, cu deosebire in le
gătură cu reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combus
tibili și energie electrică, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
a subliniat necesitatea ca în fiecare unitate economică să fie aplicate 
ferm măsurile stabilite in acest sens, introducîndu-se un înalt spirit de 
ordine și disciplină spre a se asigura gospodărirea cu maximă responsa
bilitate a acestor resurse și încadrarea^ riguroasă în consumurile apro
bate. în lumina acestor orientări, înfățișăm mai jos unele preocupări 
privind reducerea consumului de metal la întreprinderea de vagoane 
Drobeta-Turnu Severin.

Cit din metalul consumat se regă
sește în produsele pe care le reali
zați ? Este întrebarea pe care „Scîn- 
teia" a adresat-o de mai multe ori, 
in ultimul timp, unor specialiști și 
oameni ai muncii de Ia întreprin
derea de vagoane din Drobeta-Turnu 
Severin. Este întrebarea de la care, 
recent, am pornit investigațiile noas
tre privind economisirea mai accen
tuată a acestei importante materii 
prime în puternica unitate mehedin- 
țeană.

Alegerea nu este întlmplătoare. Prin 
specificul producției sale — fabrica
ția de vagoane de diferite tipuri și 
gabarite — întreprinderea la care ne

— In procente —

Anul 1981 1982 1983 1984

Coeficientul
de utilizare 88 88,78 89,87 90,06
a metalului

Concluzia este evidentă. Utilizarea 
judicioasă a metalului s-a impus, in 
ultimii ani, ca o preocupare priori
tară în activitatea muncitorilor șl 
specialiștilor din întreprindere. Nu
mai anul trecut, bunăoară, prin ac
țiunile de înnoire și modernizare a 
produselor, prin aplicarea unor teh
nologii noi și reintroducerea in cir
cuitul productiv a unor materiale re- 
folosibile s-au economisit peste 370 
tone de metal, cantitate suficientă 
pentru realizarea unui număr de 25 
vagoane de diferite tipuri.

„PRIMII CARE S-AU ANGAJAT 
IN AMPLA ACȚIUNE DE REDU
CERE A CONSUMULUI DE METAL 
AU FOST PROIECTANȚII $1 TEH
NOLOGII" — aceasta este opinia in
ginerului Vasile Bacalu, directorul 
Întreprinderii. Și, Intr-adevăr, în pro
ducția de vagoane, care are specifio 
execuția in serie mare a unor repe
re, calea cea mai importantă pentru 
economisirea metalului o constituie 
reproiectarea produselor. Prin a- 
ceastă acțiune se asigură, In primul 
rînd, reducerea greutății vagoanelor 
și deci, implicit, diminuarea consu
mului de metal. în al doilea rînd, 
prin reproiectarea unor repere sa 
asigură creșterea calității produselor 
realizate. Ca atare, muncitorii și spe
cialiștii întreprinderii au căutat și au 
găsit numeroase soluții tehnice, cara 
aplicate în producție determină di
minuarea substanțială a consumului 
de metal.

— în secția I, de pildă, ne spună 
tovarășul Constantin Pistrițu, din 
cadrul atelierului de proiectare-teh- 
nologie, s-a terminat construirea am
plasamentului pe care urmează să 
intre în funcțiune noi linii de con
fecționat buloane și bucșe pentru ti- 
moniera de frînă a vagoanelor. A- 
ceste linii vor asigura execuția re
perelor fără pierderi de metal, înlo
cuind operațiile clasice de debitare, 
refulare și strunjire a buloânelor. 
Numai prin punerea în funcțiune a 
acestor linii se vor economisi anual 
peste 10 tone de metal.

Desigur, s-au întreprins numeroa
se alte acțiuni pentru economisirea 
metalului. Iată numai cîteva dintra

CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMĂVARĂ - TEMEINIC PREGĂTITĂ!
Cînd pot fi declarate tractoarele și 

mașinile agricole pregătite pentru 
campania de primăvară? „Cînd, din 
punct de vedere funcțional, sînt așa 
cum au ieșit din uzină" — ne răs
punde ing. Constantin Șandru, di
rectorul Trustului S.M.Â, Călărași. 
Desigur, această precizare, care de
monstrează exigenta ce trebuie ma
nifestată la reparații, se referă la 
asigurarea funcționării neîntrerupte 
a utilajelor la capacitatea nominală 
pa întreaga perioadă stabilită de 
normativele tehnice și mai puțin la 
înfățișarea exterioară. Cum se pre
zintă situația din acest punct de ve
dere în stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii din județul Călărași 1 
Putem afla un răspuns clar la aceas
tă întrebare întrucît, în momentul 
de față, cu excepția a 80 de tractoa
re' de mare capacitate, întregul parc 
de utilaje pentru lucrările de pri
măvară a fost declarat „gata pentru 
campanie". De asemenea, sîntem in
formați că- în numeroase secții s-au 
executat lucrări de bună calitate, iar 
In altele, după controlul efectuat de 
comisiile de recepție, mecanizatorii 
au trecut imediat la remedierea de
fecțiunilor constatate. Zilele trecute 
am însoțit, în cîteva secții de me
canizare, o comisie de suprarecepție 
și control. Iată ce am constatat.

Secția de mecanizare a C.A.P. 
Mînăstirea. „Cunoaștem toate obser
vațiile care au fost făcute de co
misia de recepție — ne-a spus mais
trul Vasile Moise, șeful secției. Am 
luat măsuri ca defecțiunile să fie 
înlăturate. Noi sîntem întru totul in
teresați ca tractoarele și mașinile 
agricole să funcționeze perfect. De 
aceea, am controlat încă o dată, 
utilaj cu utilaj, pînă la cel mai mic 
amănunt. A rezultat că există de
fecțiuni care nu fuseseră constatate 
de comisia de recepție". Este bine 
că mecanizatorii înșiși se ocupă de 
eliminarea tuturor defecțiunilor. 
Curtea secției, atelierul erau pline 
de oameni. Au fost organizate echipe 
de mecanizatori pe diferite operații : 
lăcătușerie, sudură, instalații elec
trice. Se completau piesele lipsă de 
la semănători, se recondiționau su
porți! de cuplare de Ia tiranții cen
trali ai plugurilor, se reparau in
stalațiile electrice. în ce privește 
tractoarele, comisia de suprarecepție 
și control a apreciat calitatea repară
rii motoarelor, preocupare pe deplin 
justificată întrucît, anul trecut, patru 
tractoare au „căzut" în perioada de 
garanție. Nu se poate sțiune însă că 

referim este un mare consumator de 
metal. Dar, de la bun început, tre
buie precizat că, prin eforturi șl 
muncă asiduă, prin adoptarea și apli
carea în producție a unor tehnolo
gii de fabricație noi, avansate, con
structorii de vagoane din Drobeta- 
Turnu Severin au reușit, an de an, 
să obțină economii tot mai mari de 
metal. Semnificativ este faptul că, 
în prezent, coeficientul de utilizare 
a metalului este superior cu pesta 
doi la sută celui înregistrat cu patru 
ani In urmă. Să vedem însă care 
este evoluția acestui indicator, așa 
cum rezultă din datele pe care ni 
le-au pus la dispoziție specialiștii 
din întreprindere : 

cele mal importante, care asigură 
reducerea substanțială a consumului 
de metal. Prin profilarea după o 
nouă tehnologie a elementelor de 
tip fagure din componenta scărilor 
și platformelor de la vagoane, pe 
lingă o productivitate ridicată a 
muncii, se economisesc peste 35 tone 
bandă de oțel. De asemenea, prin 
reproiectarea frînei se elimină doi 
robineți frontali și o conductă, ceea 
ce va determina o economie de 100 
tone de metal. Și exemplele ar pu
tea continua. După cum se poate 
observa, muncitorii și specialiștii în
treprinderii se dovedesc oameni cu 
inițiativă și caută permanent noi so
luții constructive, cu eficiență su
perioară.

Și, totuși, există încă rezerve des
tul de mari în ce privește reducerea 
consumului de metal. în acest scop, 
eforturile oamenilor muncii din în
treprindere trebuie să fie susținute 
cu mai multă promptitudine și de 
unele unități colaboratoare, cara 

La întreprinderea de vagoane 
Drobeta-Turnu Severin

Un nou lot de vagoane este gata pentru a fi expediat beneficiarilor Interni

toate tractoarele sînt „gata pentru 
campanie". De ce ? Cîteva „mărun
țișuri" le scot din categoria „bune 
pentru campanie", de care ne vorbea 
la început directorul trustului S.M.A. 
Tehnologia de reparații nu permite 
nici un fel de excepții, oricît de ne
însemnate ar părea. Iată cîteva ca
zuri. La unele tractoare lipseau splin- 
turile de asigurare de la mecanismul 
de direcție, iar piulițele crenelate de 
la același mecanism au fost înlocuite 
cu altele obișnuite. De asemenea, 
unele tractoare nu aveau geamurile 
din spatele cabinelor, geamuri la 

Calitatea reparațiilor la tractoare 
- garanție a unor lucrări agricole 

de calitate
Anchetă în unități din județul Călărași

faruri șl stopuri. „Nu avem aceste 
piese de mai mult timp" — ne spune 
Ing. Damian Amfilie, directorul
S.M.A. Mînăstirea. Și In celelalte 
secții ale acestei stațiuni — Coconi, 
Spanțov, Chiselet și la formația de 
tractoare. grele „A-l 800“ — lipsind 
unele piese așa-zis mărunte, unele 
tractoare nu pot fi socotite gata pen
tru a intra in brazdă.

Comisiile de recepție au obligația 
să lase la fiecare secție controlată 
o notă de sarcini, cu răspunderi și 
termene precise privind rezolvarea 
unor probleme, care să constituie un 
program concret de lucru pînă la 
aducerea tuturor utilajelor în bună 
stare de funcționare. în unele ca
zuri, această cerință nu a fost res
pectată. La secția de mecanizare a 
C.A.P. Unirea ne oprim lingă trac
torul cu marca 11T. Comisia care a 
recepționat utilajele secției respecti
ve nu a consemnat concret ce anume 
trebuie făcut. Notăm constatările 
făcute de ing. Alexandru Manole, 
din direcția generală a mecanizării, 
ing. Constantin Șandru, directorul 
Trustului S.M.A. Călărași, și ing. 

furnizează metalul pentru fabri
carea vagoanelor. Iată un singur 
exemplu. Specialiștii din cadrul 
Întreprinderii au stabilit, în urma 
unor studii tehnice, că folosi
rea tablei RCA 37, pe care unități 
din industria metalurgică trebuiau 
s-o asimileze In fabricație și s-o li
vreze în locul actualei table 09 G2 
D12, folosită la construcția cutiei 
vagonului pe 4 osii pentru transpor
tul cerealelor, ar asigura o economie 
de tablă de aproape 300 kg pe va
gon. Aspect asupra căruia vom mai 
reveni.

RECUPERAREA ȘI VALORIFICA
REA MATERIALELOR REFOLOSI- 
BILE - O IMPORTANTA SURSA 
DE ECONOMISIRE. Am urmărit 
direct, la fața locului, în diferite sec
ții, modul în care se materializează 
măsurile și acțiunile menite să de
termine o judicioasă folosire a me
talului. La fiecare loc de muncă sa 
poate observa grija fiecărui munci
tor pentru gospodărirea metalului. 
Astfel, resturile de tablă, capetele 
de bară sau țeava sint depozitate 
separat în conteinere speciale.

— De ce atita minuțiozitate la sor
tarea resturilor de materiale 7 — 11 
întrebăm pe inginerul-șef cu pregă
tirea fabricației, Helmut Bende.

— Dintr-un motiv foarte simplu, 
ne răspunde interlocutorul. Reintro
ducem în circuitul productiv toate 
resturile de metal și, de aceea, am 
pus la punct acest mod de depozitare 
a materialelor refolosibile. Containe
rele sint transportate in depozitele 
nr. 9 și 10, unde resturile de metal 
sint sortate pe calități și tipodimen- 
siuni. De aici sint reintroduse in 
procesul de fabricație pentru execu
ția unor repere de mici dimensiuni. 
Altfel spus, resturile rezultate in 
urma unor operații, de debitare in 
special, se valorifică aproape in
tegral. De altfel, o bună parte din do
cumentația întocmită de proiectanți 
și tehnologi cuprinde recomandarea 
expresă : „La aceste repere se fo
losesc numai resturi din depozit".

Organizarea acestui depozit se do
vedește prin urmare o inițiativă bine 
venită, care demonstrează grija oa
menilor muncii pentru economisirea 
metalului, pentru valorificarea in- 
tr-o proporție cit mai mare a acestei 
materii prime, care poate și trebuie 
să fie extinsă și in alte unități eco
nomice. Eficienta unei asemenea ini
țiative este ilustrată de o singură 
cifră : de la Începutul acestui an, ca 
urmare a refolosirii resturilor de me
tal, s-au economisit peste 78 tone da 
metal.

Vasile Mihai, directorul S.M.A. 
Ciocănești, care ne-au însoțit in do
cumentarea noastră : „Direcția nu 
era asigurată corespunzător, avînd 
joc la capetele de bară ; pedala de 
accelerație este legată cu sîrmă, ba
teria — fixată cu sirmă in locul ti
jelor de ancorare, geamurile de la 
faruri și stopuri sînt sparte, există 
joc la tiranți". Mai mici sau mai 
mari, defecțiuni asemănătoare au 
fost găsite și la alte tractoare și 
mașini agricole. Spre deosebire de 
alte secții însă, aici nu se lucra, 
după cum ar fi fost de așteptat, cu 

toate forțele la înlăturarea defecțiu
nilor. Șeful secției de mecanizare, 
Mihai Zaharia, mecanicul de Între
ținere Vasile Călin nu aveau un 
program precis de lucru pentru a 
pune la punct utilajele. De ce s-a 
ajuns aici? Principala vină o poartă 
mecanizatorii și inginerii din S.M.A., 
care nu au inventariat cu exactitate 
toate defecțiunile existente' la trac
toare și, ca atare, nu acționează așa 
cum trebuie pentru înlăturarea lor. 
Dar în aceeași măsură se fac răs
punzătoare pentru această situație 
comisia de recepție, care s-a limitat 
la aprecieri si recomandări generale, 
și cea de suprarecepție din care 
făcea parte ing. Marin Ștefan, din 
direcția generală a mecanizării, care. 
In loc să ia măsurile cuvenite, s-a 
mulțumit să facă doar unele ob
servații. Cam puțin pentru sarcinile 
cu care a fost învestită comisia de 
suprarecepție I

în ce privește lipsa unor piese de 
schimb mărunte, ne-am adresat to
varășului Ion Gioga, directorul bazei 
județene de aprovizionare tehnico- 
materială pentru agricultură, care

— Și, totuși, probleme există și la 
noi în întreprindere, ține să adauge 
economistul Lazăr Țintoș, din cadrul 
controlului tehnic de calitate. Mă re
fer, în special, ia numărul mare al 
rebuturilor cauzate de calitatea une
ori necorespunzătoare a semifabrica
telor turnate și forjate livrate de co
laboratorii noștri.

ACȚIUNI MAI FERME PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII PIE
SELOR REALIZATE PRIN CO
LABORARE. „Irosim, totuși, can
tități mari de metal datorită 
faptului că o serie de piese tur
nate și forjate, primite prin cola
borare. au adaosuri mari de prelucra
re sau prezintă defecte de calitate — 
ne spune tovarășul Augustin Pop, 
șeful serviciului aprovizionare-coope- 
rare. Cele mai multe defecte apar la 
piesele conducătoare în construcția 
vagoanelor, cum sint : opritorul față, 
opritorul spate, corpul cuplei, car- 
casa-amortizor și componentele cu
plei pentru tracțiune"

Dintr-o listă mai lungă am reținut 
numai cîteva din unitățile care nu 
livrează piese de cea mai bună ca
litate : întreprinderea de utilaje de 
ridicat și transport din Lugoj, între
prinderile de piese turnate din Cim- 
pina, „Progresul“-Brăila, „23 Au- 
gust‘‘-București ș.a. Toate aceste uni
tăți livrează zeci si sute de piese 
turnate sau forjate cu defecte, care 
apar in procesul de prelucrare. Iată 
și cîteva exemple. Piesa turnată 
brută din care se execută opritorul 
spate cîntărește 130 kg, iar după 
prelucrare, doar 99 kg ; corpul cutiei 
de unsoare are înainte de prelucrare 
o greutate de 57 kg, iar după această 
operație, numai 32,5 kg ; bucșa in
terioară are o greutate brută de 
6,960 kg și după prelucrare — 1,8 kg.

Trebuie spus că această situație 
persistă de aproape trei ani. între
prinderile care asigură aceste semi
fabricate necesare echipării vagoane
lor nu au găsit, nici pină in pre
zent. soluțiile tehnice pentru îmbună
tățirea calitativă a acestor repere. 
Este greu de acceptat ca 28—65 la 
sută din metalul încorporat in piese
le livrate să nu se regăsească în pro
dusul finit, și. din această cauză. >ă 
șe transforme în șpan.

Cu toate acestea, e posibil ca va
goanele executate la Drobeta-Turnu 
Severin să fie mai ușoare 7

— Fără îndoială că da, ne răspunde 
șeful serviciului aprovizionare-coope- 
rare. Cu condiția ca atît în cadrul 
întreprinderii noastre, cît și în ceea 
ce privește răspunderile furnizori
lor să se ia toate măsurile pentru a 
se înlătura mărirea artificială a 
consumului de metal.

Cîteva concluzii
• Cu toate rezultatele bune ob

ținute de colectivul de la între
prinderea de vagoane Drobeta-Turnu 
Severin in reducerea consumului 
de metal se Impun preocupări mal 
ample, mai bine organizate pentru 
identificarea tuturor căilor și rezer
velor existente, pentru găsirea de noi 
soluții menite să ducă la economisi
rea metalului.

• Pe plan organizatoric este ne
cesar să se rezolve intr-un timp cit 
mai scurt problema debitării metalu
lui, prin centralizarea acestei activi
tăți, problemă încă nerezolvată și 
care determină o anumită risipă.
• Unitățile colaboratoare care fur

nizează semifabricatele turnate și 
forjate să țină seama de obiecțiile 
beneficiarului, să la măsuri ferma 
pentru îmbunătățirea nivelului cali
tativ al reperelor și semifabricatelor 
livrate. \

Gheorqhe IONITA 
VIrqlI TATARU 
corespondentul „Scinteli*

ne-a spus : „Nu putem satisface în 
totalitate cererile stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii la unele 
piese de schimb. Nu pentru că nu 
le avem, ci din alte motive. Ni se 
cer anumite geamuri pentru cabină, 
iar noi nu putem livra decît seturi 
complete. La fel, ni se solicită gea
muri pentru faruri și pentru lămpi 
tricompartimentate, dar noi avem 
numai far întreg, tn magazii se 
găsesc capete de bară și alte piese 
ale mecanismului de direcție, dar 
stațiunile nu doresc decît piulițele 
crenelate și splinturile". Iată o 
situație care provoacă greutăți atît 
unităților S.M.A., care nu dispun de 
piesele necesare, cît și bazei de 
aprovizionare, tixită de piese ce nu 
se cer și care imobilizează fonduri 
importante. Se cuvine să arătăm că, 
oricît de neînsemnate ar părea, dacă 
nu se acționează cu promptitudine, 
lipsa acestor piese poate crea pro
bleme serioase. Să ne referim la 
un singur aspect. Este știut că. 
în primăvară, pentru Insămin- 
tarea tuturor culturilor în perioa
dele optime va fi nevoie ca de multe 
ori să se lucreze și noaptea, mai 
ales la pregătirea terenului. Or, 
acest lucru nu va fi posibil cu trac
toare fără instalații de iluminat puse 
la punct sau cu mecanismele de di
recție neasigurate corespunzător. De 
la direcția generală de resort din 
Ministerul Agriculturii șl Industriei 
Alimentare aflăm că s-a intervenit 
pe lingă unitățile furnizoare pentru 
ca acestea să livreze piesele tn sor
timentele cerute de unități, tocmai 
pentru a evita situațiile păgubitoare 
tn care, pentru că lipsește o garni
tură in valoare de cîțiva lei, se 
schimbă o piesă sau un subansam- 
blu de sute de ori mal scumpe To
tuși, unele piese, cum sint piulițele 
și splinturile, puteau fi asigurate pe 
plan local, evitîndu-se Improvizați
ile la mecanismul de direcție.

Pînă la începerea campaniei de 
primăvară este necesar ca toate trac
toarele și celelalte utilaje agricole să 
fie puse tn stare de perfectă func
ționare. tn acest scop, toți specia
liștii din sectoral de mecanizare tre
buie să lucreze efectiv tn secțiile de 
mecanizare, să participe Ia rezolva
rea problemelor, să controleze cu 
de-amănuntul toate utilajele și să 
urmărească, zi de zt, modul tn care 
se înlătură defecțiunile constatate.

Rodlca S1M1ONESCU 
Lucian CIUBOTARU

IN PfltfllMA CONFERINȚEI NAȚIONALE A FEMEILOR
Să ne fie permis să fo

losim derivatul feminin 
de la „siderurgist" pentru 
a putea evidenția mai 
exact o realitate existentă 
pe platforma celei mai 
mari cetăți de metal a 
țării, cea de la Galați, 
unde lucrează, alături de 
bărbați, peste 10 000 da 
femei. Mai bine de o cin
cime din totalul persona
lului unităților de pe a- 
ceastă uriașă platformă 
industrială Or, cifra, dar 
mai ales rezultatele mun
cii prestate de aceste fe
mei ne dau dreptul da 
a le numi cu un cuvînt 
încă puțin folosit side- 
rurgiste...

Și acum argumentele. 
Oferite de ing. metalurg 
Floarea Udrescu, secreta
ra cu probleme sociale a 
comitetului de partid pa 
combinat, și de laboranta 
Catinca Ștefan, președin
ta comitetului femeilor pe 
combinat. Date statistice, 
fapte și rezultate. Astfel, 
cine-și închipuie că fe
meile de aici lucrează 
doar ca secretare de bi
rou sau, oricum, în ser
vicii mai puțin legate de 
munca fierbinte din uzi
ne, se inșeală. Circa 90 la 
sută dintre siderurgistele 
combinatului se află in 
activități direct producti
ve. Marile uzine de aici
— cocseriile. furnalele, 
oțelăriile, laminoarele, 
sectoarele de producere ■ 
pieselor de schimb sau a 
fluidelor energetice șa.
— au, fiecare in parte, 
între 600—1 100 de femei 
angajate, tn aproape toa
te meseriile : cocsari, la
minatori, mașiniști poduri 
rulante, oțelari, furnaliști, 
manevranți vagoane, la- 
boranți, electricieni, ope
ratori chimiști; cercetă
tori, operatori-programa- 
tori, mecanici, strungari 
ș.a.m.d., rugîndu-vă, de
sigur, să treceți Ia femi
nin toate substantivele de 
mai sus...

Rodica Mărășuică, de la 
atelierul inox al lamino
rului de tablă groasă nr. 
1. este termist-tratamen- 
tist. Am ales nu la întîm- 
plare acest atelier, ci 
pentru că aici ponderea 
femeilor este de circa 75 
la sută.

— Evident, la început 
mi s-a părut greu. Cind 
deții ponderea, o deții și 
tn materie de răspunderi. 
Deci noi, femeile, in prin
cipal, trebuia să facem 
producția atelierului. Și 
am făcut-o, o facem...

Cum poate deveni me
seria de siderurgist ideal 
de viață pentru o femeie 7 
Să încercăm un răspuns 
prin însăși viață interlo
cutoarei noastre. Născută 
la Reșița, a venit cu pă
rinții la Galați, tn 1967. 
“Tatăl s-a angajat în com
binat, unde este tehnician, 
iar tata lui (asemenea bă
iatului, Constantin) a 
pornit-o pe drumul side
rurgiei. Liceu metalurgic 
(clasa de termotehnică) și 
încadrare în combinat. 
„Locurile de aici îmi de
veniseră familiare. Veni
sem inițial cu tata, apoi 
tn practică. La facultate 
am început să mă gîndesc 
abia la doi ani de la 
angajarea tn combinat. 
Acum sînt tn anul al 
V-lea. seral, la facultatea

Oamenii muncii raportează 
noi și însemnate realizări

(Urmare din pag. I)
ne-a informat tovarășul Nieolae 
Roman, directorul intreprinderii, 
producția suplimentară din această 
perioadă s-a realizat în condițiile 
economisirii a peste 1 000 MWh 
energie electrică.

Comenzile la export — 
exemplar onorate.
rea Ia timp și tn cele mai bune 
condiții de calitate a sarcinilor de 
plan Ia export constituie unul din
tre obiectivele principale ale în
trecerii socialiste care se desfășoa
ră In această perioadă premergă
toare alegerilor de deputat! de Ia 
17 martie. Din județul Teleorman, 
corespondentul nostru Stan Ștefan 
ne anunță că muncitorii și specia
liștii din întreprinderi se preocu
pă stăruitor de îmbunătățirea teh
nologiilor de fabricație și realiza
rea unor produse noi, cu parametri 
tehnici superiori. De la începutul 
anului și pînă In prezent, cinci în
treprinderi teleormănene au livrat 
suplimentar partenerilor de peste 
hotare cantități importante de pro
duse competitive pe piața mon
dială.

Realizarea înainte de termen a 
15 sortimente de fire sintetice so
licitate de partenerii externi a per
mis colectivului de la întreprinde
rea de fire tip melană din Boto
șani să-și onoreze exemplar sarci
nile la export pe primele două luni 
ale anului, pînă Ia această dată 
fiind livrate suplimentar peste 30 
tone produse finite. Colectivul 
unității s-a angajat ca. In cinstea 
alegerilor de deputați de la 17 
martie, să amplifice valoarea măr
furilor exportate peste plan la 5 
milioane lei.

In cinstea aceluiași eveniment, 
colectivul de Ia întreprinderea 
„Electrometal" din s Cluj-Napoca 
depune eforturi susținute pentru 
realizarea și livrarea ritmică și 
chiar In avans a produselor desti
nate exportului. Pînă in prezent 
au fost livrate peste plan partene
rilor de peste hotare produse în 
valoare de 2,5 milioane lei, pon
derea deținlnd-o mașinile de fre
zat cu ax superior pentru prelu

de mecanică, specialita
tea prelucrări metalurgi
ce. din cadrul Universi
tății Galați".

In atelierul inox mai 
șțnt două subinginere. 
Ing. Floarea Udrescu, se
cretara cu probleme so
ciale a comitetului do 
partid pe combinat, a lu
crat și ea aici pînă la 
promovare și continuă să 
aibă legături strânse, in
clusiv de producție, cu 
colectivul de la inox. De 
altfel, pe platforma com
binatului aproape 600 de 
femei sînt inginere sau 
economiste. Desigur, poa
te este încă puțin acest 6 
la sută siderurgiste cu 
studii superioare, dar 
tendința spre autoperfec- 
ționare există. Și este vi
zibilă.

Dorina Bordel esta dis
pecer la oțelăria cu con-

Rodica Grigore, Ecaterina 
Matei și Ecaterina Mladi- 
novici, care lucrează în 
depozitul de sortare a ta
blei pentru expediție. „La 
început — adaugă inter
locutorul nostru — adică 
în 1966, cînd a fost pus in 
funcțiune laminorul de 
tablă groasă nr. 1, primul 
obiectiv al combinatului, 
aici erau doar patru fe
mei. Din peste o mie de 
angajați. Una dintre cele 
patru de atunci este Ma
ria Hodea, rectificatoare 
la strungăria de cilindri. 
Acum numărul femeilor 
din laminor a ajuns la 
vreo 120. Ce-i drept, poa
te ne mai frapează încă 
numărul și observăm mai 
puțin calitatea muncii to
varășelor noastre...".

Un colectiv unde femei
le dețin majoritatea (ju
mătate plus trei procente)

Afirmare 

deplină 

în marea familie 

muncitorească

vertlzoare nr. 1. Se consi
deră — și este — oțelar. 
„Aici, la locul meu de 
muncă, ne spune, trebuie 
să cunoști In fiecare se
cundă situația de pe 
fluxul tehnologic, să știi 
ce se întîmplă în oțelării, 
ce trebuie să-i mai dai 
fiecăruia, ce face fiecare, 
cum merge producția". 
Doi șefi direcți — Dumi
tru Coșa, șef secție coor
donator, și adjunctul său, 
Constantin Radu, prezenți 
la dispecerat — o ascultă. 
Ii dau dreptate și-i re
amintesc oțelarului Dori
na Bordei că este — in
tr-un fel sau altul — păr
tașă, de cind lucrează In 
acest loc, adică de vreo 
zece ani, ia elaborarea a 
vreo nouă milioane tone 
oțel, din cantitatea totală 
de peste 40 milioane tone 
fabricată de această oțelă- 
rie de la intrarea ei în 
funcțiune. In 1968. și pînă 
în prezent. Interlocutoarea 
noastră ascultă și parcă 
nu-i vine să creadă : 
„Ciriar nouă milioane de 
tone să fie 7 !“.

Fiindcă Intre calitățile 
siderurgistelor, alături de 
răspundere, conștiinciozi
tate, disciplină și altele, 
se înscrie și modestia. 
Nieolae Burluc, președin
tele comitetului sindicatu
lui de la laminorul de 
tablă groasă nr. 1, ne 
șpune că multe dintre 
femeile din secție se do
vedesc mai conștiincioase 
decit bărbații, însă nu Ie 
place să fie lăudate, să se 
vorbească despre munca 
lor la superlativ, exem- 
plificînd cu macaragițele

este cel al Institutului de 
cercetări și proiectări 
pentru produse plate și 
acoperiri metalice — 
I.C.P.P.A.M., situat pe 
platforma combinatului 
siderurgic. Discutăm cu 
ing. Elena Salanți, secre
tara comitetului de partid 
pe instifut și președintele 
consiliului științific :

— Lucrează la noi peste 
500 de femei, acoperind 
toată gama de activități 
din institut : de la dese- 
nator-proiectant și cerce
tător la strungar, frezor, 
rabotor (in cadrul atelie
rului de microproducțle) 
sau tn laboratoare.

Ing. Elena Salanți lu
crează în cercetare în- 
tr-un colectiv de acoperiri 
metalice ; In prezent, la o 
lristalație-pilot pentru a- 
coperlri metalice cu zinc 
și aluminiu a benzilor și 
tablelor din oțel. Destina
ția cercetării : reducerea 
consumului de zinc, în 
condițiile realizării unui 
produs cu o comportare 
mai bună la coroziune.

Facem cunoștință aici și 
cu ing. metalurg Lidla 
Gavăț. care lucrează în 
proiectare. O panoramă a 
proiectelor la care a lu
crat acoperă în bună 
parte teritoriul industrial 
al combinatului siderur
gic : de Ia estacada ma
gistrală a portului mine
ralier, Ia mașinile de 
aglomerare, furnalele de 
mare capacitate — nr. 5 
și 6, laminoare. Ne. vor
bește cu evidentă mîndrie 
și de atelierul de micro- 
producție al institutului, 
care a scos benzi toarte 
subțiri — cu o grosime de

crarea lemnului. Pentru sporirea 
producției de export, care se rea
lizează aici — ne transmite Marin 
Oprea — au fost organizate fluxuri 
tehnologice adecvate, s-au consti
tuit formații din muncitori și cadre 
tehnice cu o înaltă pregătire pro
fesională, au fost luate măsuri 
pentru ca fiecare reper, fiecare 
produs finit să fie fabricate la un 
nivel tehnic și calitativ superior.

îndeplinind înainte de termen 
prevederile de plan la producția- 
marfă și producția fizică, oamenii 
muncii de la întreprinderea meca
nică din Bacău și-au onorat cu 
succes și obligațiile contractuale 
asumate față de partenerii de peste 
hotare. Astfel, în primele două luni 
ale anului, colectivul acestei uni
tăți a livrat suplimentar la export 
produse In valoare de un milion 
Iei. La rindul lor, întreprinderea 
forestieră de exploatare si trans
port Sebeș a livrat suplimentar la 
export 40 de vagoane de produse 
din lemn, iar unitatea forestieră 
din Sibiu 25 vagoane.

Produse noi, cu perfor- 
rpanțe superioare. AfIat ,n 
documentare la întreprinderea de 
construcții navale Constanța, co
respondentul nostru George Mi- 
hăescu ne-a comunicat un nou suc
ces al colectivului de aici : lansa
rea petrolierului „Oltenia" de 
150 000 tdw. Noul petrolier este do
tat cu instalații de bord, de navi
gație și manevră moderne, fabri
cate de industria noastră construc
toare de mașini. Totodată, este da 
remarcat faptul că tehnologiile a- 
vansate folosite la execuția lui. cum 
ar fi construirea suprastructurii 
monobloc pe platformele de pre- 
montaj și extinderea procedeului 
de sudură automată, au dus la 
scurtarea timpului de montaj tn 
bloc față de navele precedente de 
același tip.

Un important eveniment de pro
ducție ne este semnalat de Ion 
Stanclu : la întreprinderea de 
utilaj chimie șl forjă Rimnicu 
Vîlcea a avut loc finalizarea 
unei instalații modulate pentru us
carea gazelor și degazolinarea ți
țeiului. Prin caracteristicile sale 

numai 0,2 mm sau chiar 
mai puțin, 0,12 mm, și 
lățimi de 350 mm, menite 
să înlocuiască importul. 
Am mai auzit vorbindu-se 
despre această realizare, 
Insă pentru prima dată 
din gura unei femei, im
plicate direct în nașterea 
unei asemenea bijuterii 
industriale..

Simțim că rezervele de 
energie, de creativitate 
ale siderurgistelor sînt 
încă deosebit de impor
tante. Și încă puțin văzute 
de către colegii bărbați, 
care sint, firește, bucuroși 
de succesele colegelor lor, 
d^r... preferă să dețină 
supremația in aproape 
toate posturile-cheie.

Am dori să încheiem 
incursiunea de față in lu
mea siderurgistelor Gala- 
țiului cu evidențierea le
găturii dintre activitatea 
lor profesională și viata 
lor de familie. N-a cal
culat nimeni cu preci
zie, dar în mare majori
tate femeile din combinat 
sint colege de muncă cu 
soții lor. Dintre interlo
cutoarele noastre n-a 
tăcut excepție decit Ro
dica Mărășuică, incă necă
sătorită (dar care visează 
la „un siderurgist price
put și deștept"). Desigur, 
aceasta nu înseamnă că 
muncesc chiar in același 
atelier (deși există și a- 
semenea exemple), dar 
oricum, bărbații le sint 
pe aproape. Incercînd o 
explicație a fenomenului, 
o acceptăm pe cea dată 
de Nieolae Burluc de la 
laminorul de tablă groa
să nr. 1 : „In cazul de 
față, cred că soții au do
rit să contribuie la ridi
carea orizontului de cu
noaștere al tovarășelor 
lor de viață, orientin- 
du-le spre meserii care 
nu de puține ori le-au 
obligat la învățătură, la 
acumularea continuă de 
cunoștințe de specialita
te. Prin aceasta, combi
natul a cîștigat și în sta
bilitatea de cadre, în ri
dicarea nivelului mate
rial al familiilor. Colec
tivul de siderurgiști s-a 
implicat și mai profund 
in viata orașului". Este, 
firește, o explicație... 
masculină, deși nimeni 
nu poate nega existența 
generozității bărbătești 
în inițierea și dezvolta
rea aptitudinilor femei- 
lor-specialiste de aici. In 
plus, pentru a le degre
va în parte de treburile 
casnice, au luat ființă 
cantine de proporții ci
clopice, creșe. cămine 
etc.

Totul (sau aproape to
tul) pentru ca siderurgis
tele Galațiului să-și poa
tă pune și mai puternic 
în lumină competența, 
conștiinciozitatea, iniția
tiva. La inalta tempera
tură a răspunderii mun
citorești. Și, nu în ultimă 
instanță, pentru a dovedi 
și celor care se mai în
doiesc încă de capacita
tea lor de muncă și de 
creație, că asemenea ori
cărui domeniu de activi
tate din țara noastră, și 
cel al siderurgiei poate 
funcționa (bine) și cu o 
pondere ridicată de fe
mei. De siderurgiste...
Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scînteii’ 

constructive șl funcționale, instala
ția reprezintă o premieră indus
trială. Spre deosebire de utilajele 
similare folosite pină acum, noua 
instalație va determina reducerea 
la aproape jumătate a timpului ne
cesar pentru demontarea, transpor
tul și montajul acesteia, intrucît 
este ușor de transportat în stare 
asamblată direct din fabrică. Co
lectivul întreprinderii vîlcene s-a 
angajat ca, în cinstea alegerilor de 
deputați de la 17 martie, să în
cheie montajul la alte două insta
lații de același fel.

Tot în aceste zile, colectivul mun
citoresc de la întreprinderea de va
goane din Arad a introdus in fa
bricația de serie vagonul pentru 
călători etajat. Noul vagon este 
dotat cu boghiuri cu frînă disc în
corporată, la care se utilizează sa
boți din material plastic, fapt ca 
duce la prelungirea duratei de ru
lare a acestuia și la o eficientă 
sporită la frânare. Printre caracte
risticile noului vagon, prezentate 
de Tristan Mihuța, se remarcă 
faptul că acesta are o viteză de 
circulație de 140 kilometri pe oră, 
o linie estetică modernă obținută 
prin aplicarea unor studii de design 
șl folosirea de materiale cu colorit 
plăcut, asigurind un număr de 132 
locuri pe scaune.

— Tot despre o premieră tehnică, 
în secția motoare de 360 CP de la 
întreprinderea de autocamioane 
Brașov, ne informează și cores
pondentul nostru Nieolae Mocanu. 
Aici a fost dat In exploatare pri
mul din cele patru standuri de 
încercare a motoarelor diesel cu 
puteri mari. Cele patru standuri, 
după cum arăta inginerul Petru 
Pașca, șeful secției proiectări teh
nologii și montaje, se situează, sub 
aspectul concepției constructive și 
tehnologice, la un nivel de înaltă 
complexitate tehnică. Explicația : 
comanda regimului de funcționare 
a motorului și a ciclului de verifi
cări se asigură printr-un micropro
cesor.

Fapte de muncă, de înaltă răs
pundere muncitorească. Toate adău
gate. tn aceste zile, in bilanțurile 
cu care fiecare colectiv ține să 
tntîmpine alegerile de deputați de 
la 17 martie.
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1NTÎIN1RHE DINTRE CANDIDAȚI Șl ALEGĂTORI 
Bilanțul actualei legislaturi, perspectivele celei viitoare - 
în centrul amplului dialog democratic din campania electorală

Odată cu începerea întîlnirilor dintre candidații Frontului Democra' 
ției și Unității Socialiste și alegători, campania electorală pentru ale
gerile de deputați de la 17 martie a intrat într-o nouă fază importan
tă - faza amplului dialog de lucru între masele largi de cetățeni și 
cei propuși pentru a le reprezenta interesele in marele for legislativ al 
țării și in consiliile populare.

Aceste întîlniri, care au In centrul dezbaterilor bilanțul bogat al 
actualei legislaturi, precum și perspectivele luminoase ale celei vii
toare — conturate cu atîta claritate în documentele Congresului al 
Xlll-lea al partidului, în programul privind dezvoltarea economico-socială 
a României in 1986-1990 și, în perspectivă, pînă în anul 2000 - oferă 
un nou cadru oamenilor muncii din unitățile economice și social-cultu- 
rale, cetățenilor din circumscripțiile electorale pentru a angaja un dia
log de lucru și mai amplu cu privire la dezvoltarea orașelor și satelor, 
la puternica participare o maselor, în frunte cu aleșii lor, pentru în
scrierea localităților pe noi coordonate de progres și civilizație.

Profunzimea acestui dialog, caracterizat printr-un climat de lucru, 
de vie angajare politică și patriotică, de puternică manifestare a uni
tății întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimă hotărirea unanimă o oamenilor 
muncii de la orașe și sate de a da viață, în noua legislatură, istorice
lor hotăriri ale Congresului al Xlll-lea al partidului — care reprezintă,, 
in fapt, platforma Frontului Democrației și Unității Socialiste în alege
rile de la 17 martie.

Miezul vorbelor — faptele
In drumul străbătut alături de 

cei doi candidați ai F.D.U.S. pen
tru circumscripția electorală jude
țeană nr. 42 Salva, inginerii Leon- 
tin Pațiu și Viorel Gavrilă, direc
tor și, respectiv, inginer-șef al în
treprinderii antrepriză construcții- 
montaj Bistrița-Năsăud, aceștia e- 
rau vădit preocupați de intilnirea 
pe care urmau să o aibă cu alegă
torii din satul Runcu Salvei : „Oa
menii de aici — îi cunoaștem bine 
— au fost și sînt oameni uniți, de 
acțiune, scumpi la vorbă și aprigi 
la faptă“ — a spus unul dintre ei.

— Dar nici candidații lor jude
țeni nu-s mai prejos, este de pă
rere primărița comunei, Floarea 
Simionese, care ne-a însoțit. Să 
știi că ai pus umărul la construi
rea a aproape 30 000 de aparta
mente numai din 1968 încoace, să 
știi că ai contribuit la rezolvarea 
în linii generale a problemei locuin
țelor în toate cele patru orașe ale 
ținuturilor Bistriței și Năsăudulul 
este, intr-adevăr, o carte de vi
zită...

Sub semnul acestei vocații con
structive s-a desfășurat adunarea 
de la Runcu. tntr-o sală spațioasă, 
care a fost pur și simplu arhiplină. 
Așa cum anticipa unul dintre can
didați, „nu s-a bătut apa în piuă",, 
ci s-au făcut numeroase propuneri, 
s-au căutat soluții. Ceea ce a im
presionat a fost tocmai spiritul an- 
gajant al vorbitorilor. „Cum scă
păm de nămeții ăștia mari, a spus 
Leon Cilica, tracem la reparatul, 
drumului care ne leagă de centrul 
comunei. Este lung de. 10 kilometri, 
dar îl putem face foarte bine cu 
forțele noastre. Nu-1 vom uita nici 
pe cel construit anul trecut pe va
lea Alunișului. Din prima zi de 
primăvară adevărată mergem cu 
mic cu mare să plantăm, pe trei 
kilometri de taluz, arini, salcîmi, 
ca să nu ne strice viiturile mun
ca". „Neapărat trebuie să punem 
struț (mănunchi de flori — n.a.) 
căminului cultural în vara asta, a 
susținut Petru Dineu. E mare, are 
toate acareturile, aproape ca o casă 
de cultură de la oraș. Am reușit 
să-1 ridicăm în roșu cu numai

Buni gospodari în producție, 
buni gospodari în viața 

obșteasca
Pe teritoriul comunei Poiana La

cului. județul Argeș, se află o pu
ternică schelă petrolieră de extrac
ție și o cooperativă agricolă de pro
ducție bine dezvoltată. Ambele uni
tăți se disting prin producțiile mari: 
de țiței, dar și de porumb, fructe 
și producțiile animaliere livrate 
statului. înregistrînd rezultate bune 
în muncă, cetățenii de aici și-au 
clădit o viață prosperă, civilizată, 
datorată și aportului deosebit pe 
care și-l aduc la buna gospodă
rire a comunei.

200 000 de lei. Cu un pic de sprijin 
din partea primăriei, cu sfat de 
specialist al oricărui candidat care 
ne va fi deputat, cel tîrziu de 23 
August putem da gata căminul", 
„înainte de a da iarba colț trebuie 
să ieșim la curățatul pășunilor, a 
spus Grigore Pinti. Știți foarte 
bine că in ultimii 3—4 ani efecti
vul de oi a crescut de la 4 000 la 
8 000, la fel și cel al bovinelor. Pă
șunile au rămas în schimb ace
leași ca suprafață. Ba mai mult, 
din neglijența noastră s-au mai în
gustat prin împădurire spontană. 
Forța noastră economică stă în a- 
nimalele noastre. Dacă vrem lapte 
și brînză în cantități mai mari, atît 
pentru noi, cît și pentru fondul 
centralizat al statului, nu ne mai 
putem permite să dăm Vara la ani
male iarba de pe finețe". „Cred că 
a sosit vremea ca asociația crescă
torilor de animale din comună — 
a spus Lucreția Goriță — să-și in
tre în atribuții. Avem nevoie de 
sămînță de trifoi, de lucernă, de 
ghizdei să mai îmbunătățim cali
tatea finurilor noastre".

Au mai fost atinse șl alte pro
bleme de larg interes pentru cei din 
Runcu. cum a fost cea a locului 
în care trebuie amplasat postul te
lefonic ; au fost, de asemenea, ri
dicate aspecte legate de necesita
tea îmbunătățirii sistemului de pre
dare a animalelor contractate, a 
felului, uneori, defectuos în care 
se face aprovizionarea magazinu
lui sătesc. Notate cu.atenție de că’- 
tre cei doi candidați, acestea au 
devenit preocupări operative. cei 
prezenți fiind asigurați că o parte 
din problemele ridicate vor fi so
luționate 'chiar pînă la 17 martie.

— Oricare dintre noi va fi ales 
deputat în circumscripția electorală 
județeană nr. 42, ne-a declarat la 
întoarcere directorul antreprizei, 
va avea treabă multă de făcut. Oa
menii aceștia au în ei argintul viu 
al acțiunii, al muncii fără preget 
și vom face totul ca să stimulăm 
aceste Virtuți în viitor.

Gheorghe CRIȘAN 
corespondentul „Scinteii”

La Intilnirea cu candidați! 
F.D.U.S. pentru circumscripția elec
torală județeană nr. 105 — Gheor- 
ghe Negoescu, primarul comunei, șl 
Gheorghe Tomescu. președintele 
cooperativei de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor — desfă
șurată la clubul petroliștilor, aii 
venit peste 260 de oameni ai co
munei, sosiți direct de la lucru.

Discuția cu cei pe care-i vor 
alege, de altfel consăteni de-ai lor, 
se leagă firesc. Ion Dumitru, pre
ședintele cooperativei agricole de 

producție, arăta : „în fiecare din 
anii actualei legislaturi am obținut 
producții de porumb de 6 000 kg 
boabe la hectar, rod al muncii 
noastre, dar și al ajutorului primit 
de la stat. Avem insă posibilități 
de depășire a producțiilor realizate 
printr-o muncă mai bună, mai 
spornică. Vom extinde cu încă 50 
de hectare livada de pomi și vom 
construi un saivan de oi. Propun 
celor doi candidați ca prin contri
buția în muncă a alegătorilor și cu 
sprijin de la județ să construim 
drumuri spre satul Cerbu, unde 
avem 300 hectare de pămînt pe 
care trebuie să-l folosim mai de
plin".

Alegătorul Ion Badea, secretarul 
comitetului de partid din schela de 
extracție, a conturat noile dimen
siuni economice și edilitare ce se 
întrevăd pentru localitate, vorbind 
despre „extinderea forării de noi 
sonde, construirea a 40 de aparta
mente pentru petroliști, moderni
zarea drumurilor". Marin Diaconu, 
țăran cooperator, s-a referit la con
tribuția mai mare pe care sint 
chemate s-o aducă , gospodăriile 
populației la autoaprovizionare și 
livrarea de produse agricole la fon-

Hărnicia oamenilor în oglinda 
luminoasă a comunei

Comuna Nanov din imediata 
apropiere a municipiului Alexan
dria a cunoscut în actuala legisla
tură bogate prefaceri economice și 
înnoiri edilitar-gospodărești. De 
pildă, valoarea producției globale 
agricole a crescut cu aproape 30 la 
sută. Alături de unitățile producti
ve. pe harta comunei au apărut nu
meroase obiective edilitar-gospodă
rești create prin munca cetățenilor 
sau cu ajutorul statului. Au fost 
construite primele blocuri de lo
cuințe, peste 60 de case cu etaj, 
s-au modernizat străzi și trotuare, 
s-au plantat pomi fructiferi, s-au 
executat lucrări de întreținere și 
ameliorare a pășunilor, au fost a- 
menajate locuri de joaca pentru 
copii. în perioada ce a trecut de 
la precedentele alegeri, prin contri-

M1NDRI DE REALIZĂRI, HOTĂRÎTI SĂ LE SPOREASCĂ

Un amplu și democra
tic dialog în întimpina- 
rea alegerilor de la 17 
martie a avut loc ieri 
după-amlază în cadrul a- 
dunării cetățenești din 
circumscripția electorală 
nr. 58 a sectorului 4 al 
Capitalei. Intr-una din 
sălile frumos amenajate 
ale liceului „Gheorghe 
Șincai", alegători domi
ciliari In perimetrul aces
tei circumscripții (între 
ei oameni ai muncii din 
întreprinderile „Adesgo", 
„Flamura roșie", „Arta 
grafică", gospodine, pen
sionari etc.) s-au întîlnit 

dul centralizat al statului. In acest 
scop, el a propus ca pentru dez
voltarea efectivelor de animale 
consiliul popular, împreună cu ce
tățenii, să mărească cu 50 de hec
tare izlazul comunal, sporind, tot
odată, și producțiile de furaje ale 
acestuia, prin mai buna întreținere 
și fertilizare a tinetelor. Alți vor
bitori, ca Marin Șuța, Marin Oprea, 
Florica Negoescu. au mai propus 
extinderea rețelei de apă și mo
dernizarea unor drumuri. Pentru 
creșterea contribuției gospodăriilor 
populației la livrarea pentru fon
dul de stat a unor cantități mai 
mari de ouă, came și lapte ei au 
cerut să se ia măsuri în vederea 
îmbunătățirii asistenței zooveteri- 
nare față de șeptelul din acest 
sector.

Toți vorbitorii, toți participanțil 
la intilnire s-au angajat să ia par
te la toate acțiunile ce se între
prind pentru întărirea economică a 
cooperativei agricole și dezvoltarea 
edilitară a comunei lor aflate în 
permanent proces de înnoire.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii”

buția cetățenilor din localitate s-au 
efectuat- lucrări edilitar-gospodă
rești in valoare de peste 10 mili
oane lei.

— în toate înfăptuirile actualei 
legislaturi — ne spune primarul co
munei, Petre Vașilache — se re
găsesc multe dintre propunerile și 
sugestiile cetățenilor, ale gospoda
rilor obștii exprimate încă la în
ceputul actualei legislaturi.

Așadar, răstimpul de la prece
dentele alegeri de deputati a fost 
unul al faptelor concrete, al împli
nirilor. Iată o realitate de la care 
au pornit dezbaterile la intilnirea 
dintre alegători și candidații 
F.D.U.S. din circumscripția electo
rală județeană numărul 11 și cir
cumscripțiile comunale hr. 14 și 18. 
In acest cadru larg de participare 

cu candidații F.D.lîțS. 
pentru alegerile de depu
tați în consiliul popular 
al sectorului — Maria 
Vasile, tehniciană la în
treprinderea „Flamura 
roșie", Teodora Budilea- 
nu, muncitoare la aceeași 
întreprindere, și Elena 
Ștefan, maistru la între
prinderea „Arta grafică". 
A fost un bun prilej pen
tru toți cei prezenți de a 
sublinia rezultatele eco- 
nomico-sociale dobîndite 
aici în legislatura care se 
încheie, de a se prezenta 
obiectivele și sarcinile 
pentru viitoarea legisla

tură. Cel ce au luat cu
vîntul s-au referit, tot
odată, la ’ aportul impor
tant ce-1 aduc și trebuie 
să-1 aducă in continuare 
cetățenii înșiși, participa
rea lor la îndeplinirea o- 
biectivelor propuse — lp 
cadrul unităților econo
mice in care iși desfă
șoară activitatea, în car
tierul in care locuiesc. 
Situată în • perimetrul 
Parcul Libertății — Pia
ța Pieptănari — Piața 
Șincai — Parcul Tinere
tului, circumscripția nu
mărul 58 a sectorului 4 
cuprinde o zonă în care

democratică, nemijlocită la condu
cerea treburilor obștești, alegătorii 
au făcut propuneri menite să asi
gure continua înflorire a localității 
în care trăiesc și muncesc.

— E bine că ne-am întîlnit aici 
candidați și alegători din mai multe 
circumscripții, spunea in cuvîntul 
său alegătorul Dumitru Sandu. 
Construirea unui magazin univer
sal. supraînsămînțarea pășunii co
munale, înființarea unei balastiere 
care să valorifice resursele locale, 
diversificarea unităților prestatoare 
de servicii către populație, termi
narea lucrărilor interioare la cămi
nul cultural, racordarea la rețeaua 
de apă potabilă, amenajarea a trei 
podețe pe văile din apropierea co
munei, unde se strînge apă din 
ploi, sînt obiective de mare interes 
nu numai pentru cetățenii dintr-o 
circumscripție sau alta, ci pentru 
întreaga noastră localitate.

Dornici de a contribui Ia înfru
musețarea străzilor principale și se
cundare, alți’ participanți la întîl- 
nire. între care Ion Roman, Con
stantin Mocanu, Tudor Păduraru, 
s-au referit la necesitatea ca toate 
acțiunile inițiate anterior să fie 
continuate în vederea finalizării 
lor, astfel îneît aportul cetățenilor 
la buna gospodărire a circumscrip
țiilor respective, ca și a comunei, 
să sporească continuu.

„Ne cunoaștem bine candidatele 
și candidații prezenți aici — arăta 
alegătorul Iancu Stafie. Tovarășele 
Victoria Măgureanu și Stela Măgu- 
reanu sau tovarășii Emilian Oltea- 
nu, Voicu Scumpieru, Elefterie 
Ivan, Pencu Chivu și Gheorghe 
Tunaru se bucură de stima și în
crederea noastră pentru că sînt oa
meni gospodari, buni organizatori, 
au inițiativă. Indiferent cine va ti 
ales deputat sîntem convinși că va 
face totul pentru rezolvarea pro
blemelor de interes obștesc".

Atmosfera -de lucru în care s-a 
desfășurat această intîlnire a pus 
în evidentă hotărirea alegătorilor 
ca la 17 martie să voteze în una
nimitate pentru candidații F.D.U.S., 
angajîndu-se, totodată, să contri
buie, prin faptele lor de buni gos
podari. la dezvoltarea și propășirea 
comunei.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii” 

prefacerile Înnoitoare sînt 
cît se poate de evidente. 
Menționăm doar că la ora 
actuală sînt în plină des
fășurare lucrările la tron
sonul I al liniei 2 a me
troului și la noile blocuri 
de locuințe (cu spațiile 
comerciale și de servire 
aferente) pe calea Șerban 
Vodă. (Ion Dumitriu).

Imaginea de mai sus — 
surprinsă de fotoreporte
rul nostru Eugen Dichi- 
seanu — redă un aspect 
de la Intilnirea de ieri 
din circumscripția nr. 58 
a sectorului 4.

Cronica zilei
Tovarășul Nicu Ceaușescu. mem

bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, mi
nistru pentru problemele tineretului, 
a primit, ieri, în Capitală, o delega
ție condusă de Samiha Handi, ad
junct de ministru, președintele De
partamentului .pionierilor din cadrul 
Consiliului Suprem pentru Tineret și 
Sport din R. A. Egipt, care 6e află 
în vizită pentru schimb de expe
riență în tara noastră, la invitația 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor.

In cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme legate de preocu
pările existente în cele două tărl 
pentru creșterea și educarea multi
laterală a copiilor șl tineretului, în 
spiritul idealurilor de pace, coopera
re și înțelegere între popoare. A 
fost subliniată ideea că Anul Inter
national al Tineretului „Participare. 
Dezvoltare. Pace" va determina o- 
pinia publică și guvernele să acțio
neze pentru solutionarea marilor
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întîmpinarea alegerilor de depu
tați — mobilizare exemplară pen
tru realizarea ritmică a planului 
la toți indicatorii, cu prioritate 
a producției fizice !

20,30 Din Manifestul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste

20,35 Teatru TV. ,,Scene din viața Mă

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 martie, ora 20 — 8 mar
tie, ora 20. tn țară : în acest interval 
nu se prevăd modificări importante în 
aspectul vremii. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea precipitații slabe izolate sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare 
îndeosebi în nordul țării. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera

INFORMAȚII SPORTIVE
Succesele atletismului românesc la „europenele" de la Atena — 

subliniate de agențiile internaționale de presa
ATENA 4 (Agerpres). — Comen- 

tînd rezultatele campionatelor eu
ropene de atletism pe teren aco
perit, desfășurate la Atena, cores
pondenții agențiilor internaționale 
de presă menționează, între altele, 
evoluția strălucită a atletelor ro
mânce, care au dominat probele de 
semifond ca și la ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice. „Campioana o- 
limpică la 800 m. formidabila Doina 
Melinte. alergind de data aceasta pe 
distanta de 1 500 m. nu numai că a 
cîștigat cursa, dar, totodată, a sta
bilit un nou și valoros record eu- 
ropean. eu timpul de 4’02”54/100“. A- 
gentia France Presee subliniază că 
rezultatul obținut de această atletă 
bine cunoscută pe plan internațional 
dă credit declarației sale făcute după 
încheierea probei : „Doresc să 
parcurg această distanță în mal pu
țin de 3’56” în concursurile ce se vor

★

GIMNASTICA. — în cel de-al 
doilea concurs (finală) al competi
ției internaționale de gimnastică 
„Cupa Americii", desfășurată la In
dianapolis (S.U.A.), sportiva român
că Daniela Silivaș s-a clasat pe lo
cul trei la individual compus (38,325 
puncte) și a ocupat locul doi la 
bîrnă (9,775 puncte) și locul trei la 
sol (9,70 puncte). Iată cum arată a- 
cest. clasament : 1. Mary Lou Ret- 
ton (S.U.A.) — 39,350 puncte ; 2. Yu 
Feng (R.P. Chineză) — 38,650 punc
te : 3. Daniela Silivaș (România) — 
38,325 puncte ; 4. Mărie Roethilsber- 
ger (S.U.A.) — 38,050 puncte ; 5. Miho 
Shinoda (Japonia) — 37,800 puncte ;
6. Yuang Kun (R.P. Chineză) — 
37,700 puncte ; 7. Chistlna McDonald 
(Canada) — 37,450 puncte ; 8. Ca
melia Voinea (România) — 37,425 
puncte. Camelia Voinea s-a situat 
pe locul doi la sărituri, cu 9.75 
puncte. In concursul masculin vic
toria a revenit americanului Tim 
Daggett, cu 57,350 puncte, urmat de 
Yang Yueshan (R.P. Chineză) — 
57,300 puncte și Koji Sotomura (Ja
ponia) — 56,850 puncte, întrecerile 
au fost urmărite de 12 000 de spec
tatori.

LUPTE LIBERE. — In concursul 
internațional de lupte libere pentru 
juniori de la Rzeszow (Polonia), 

probleme care confruntă tînăra ge
nerație de pretutindeni și. în același 
timp, va stimula tineretul să con
tribuie mai activ Ia împlinirea pro
priilor sale aspirații și năzuințe, la 
salvgardarea păcii mondiale.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Rega

tului Maroc, ambasadorul acestei țări 
la București, Mohamed Taoufik 
Kabbaj, a oferit luni seara o re
cepție.

Au luat parte loan Avram, vice- 
prim-ministru al guvernului. Ion 
Stănescu, ministrul turismului și 
sportului. Marin Capisizu. ministru 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, reprezen
tanți ai vieții politice, • economice șl 
culturale, generali și ofițeri, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

riei* *.  de Paul Ioachim. Premieri 
pe țară. Interpretează : Tora Va- 
silescu, Dan Condurache, Mitică 
Popescu, Petre Morarii, Cornelia 
Pavlovici, Candid Stoica, Bogdan 
Stanoevicl, Gheorghe Slmonca, 
Paul Nadolschi, Dan Puric, Ma
nuela Ciucur, Mai*iana  Baboi, Va
sile Gherghilescu și copiii Ionuț 
Gheorghiu, Eduard Bercaru, Ale
xandra și Ilinca Nanoveanu, Dia
na Petrescu, Mihai Mitoșeru, 
Doris Fus. Oliver Sterlan. Regia 
artistică : Constantin Dicu

• Rămășagul t SCALA (11 03 72) — 9:
11; 13; 15; 17; 18, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13,15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 8; 10; 15; 17; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 12; 15,15; 18,30.
• Revanșa : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Ride ti ca-n viață : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17.
• Serbările galante : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Raliul : POPULAR (35 15 17) — 15; 
17; 19.

21,50 Telejurnal
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turile minime în scădere ușoară vor fi 
cuprinse între minus 7 și 3 grade, 
local mai coborîte în centrul și nord- 
estul țării, iar maximele între zero șl 
10 grade, izolat mai ridicate în zonele 
deluroase. Dimineața, pe alocuri, se va 
produce ceață. Izolat, condiții de pro
ducere a poleiiilui. In București : în 
acest interval nu se prevăd modificări 
importante in aspectul vremii. Cerul 
va fi Variabil, favorabil precipitațiilor 
slabe. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperatura minimă va fi 
cuprinsă între minus 3 și zero grade, 
iar maxima între 4 și 7 grade. Condiții 
favorabile producerii ceții.

desfășura în acest an in aer liber". 
Aceeași agenție menționează succe
sul mai' puțin scontat al sportivei 
românce Ella Covaci, care a invins-o 
în finala probei de 800 m pe .re
cordmana mondială, Nadejda Onza- 
renko (U.R.S.S.).

„La întrecerile de Ia Atena, echi
pa României a cucerit un frumos 
buchet de medalii : două de aur, 
două de argint și una de bronz" — 
notează comentatorul agenției Asso
ciated Press, evidențiind faptul că 
Doina Melinte și Ella Covaci au 
realizat performanțe deosebite.

în corespondența agenției Reuter 
se remarcă lupta strînsă din finala 
probei masculine de 800 m. în care 
englezul Harrison l-a întrecut chiar 
pe linia de sosire pe tînărul atlet 
român Petru Drăgoescu, ce s-a do
vedit un semifondist cu certe ca
lități.

sportivi! români au obținut două 
victorii prin Vasile Purdescu (57 kg) 
și Marian Dobre (90 kg), clasați pa 
locul întîi la categoriile respective. 
Cristian Poteraș a ocupat locul doi 
la categoria 82 kg, iar Romică Ra- 
șovan (categ. 48 kg) și Costache Pa- 
veliuc (categ. 74 kg) s-au situat pa 
locul trei.

HOCHEI PE GHEAȚA. — La 
Minsk s-a încheiat turneul de 
hochei pe gheață din cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă a armatelor prie
tene. Echipa României, participantă 
la acest puternic turneu, a avut o 
comportare meritorie, obținînd me
dalia de bronz, după ce a întrecut 
în meciul pentru locurile 3—4, cu 
scorul de 6—3 (2—1. 4—2, 0—0), se
lecționata R.D. Germane. Pe primul 
loc s-a clasat reprezentativa U.R.S.S., 
învingătoare cu 6—2 (3—1. 1—0. 2—1) 
în finala susținută cu formația Ce
hoslovaciei.

HANDBAL. — Campionatul mon
dial masculin de handbal (grupa B) 
s-a încheiat la Oslo, cu victoria se
lecționatei R.D. Germane, care a în
trecut in finală cu scorul de 27—23 
(18—12) echipa U.R.S.S. Pe locurile 
următoare în clasamentul final s-au 
situat formațiile Poloniei, Cehoslova
ciei. Ungariei. Spaniei. Norvegiei. 
Bulgariei, Finlandei și S.U.A.

• Paralel cu manifestările poli- 
tico-Ideologice și cultural-educati
ve care se desfășoară în toate lo
calitățile județului Hunedoara în 
actuala campanie electorală, comi
tetul județean de partid manifestă 
o preocupare susținută pentru 
popularizarea largă a mărețelor 
înfăptuiri în actuala legislatură, 
precum și a minunatelor perspec
tive deschise de prevederile cinci
nalului 1986—1990. în acest scop au 
fost editate un set de planșe și 
cinci pliante : „Industria — pilon 
al dezvoltării economiei", „Indus
trii noi pe harta județului", „Agri
cultura socialistă pe coordonatele 
noii revoluții agrare". „învățămîn- 
tul și cultura — factori de civili
zație", „Grija pentru om, pentru 
bunăstarea lui". In pliante și în 
setul de planșe sînt redate suges
tiv prin grafice și fotografii succe
sele deosebite obținute de oamenii 
muncii hunedoreni în toate sectoa
rele de activitate, marile înfăp
tuiri în ridicarea calității vieții tu
turor cetățenilor de la orașe și 
sate. In publicațiile ce au ieșit re
cent de sub tipar sînt înscrise, tot
odată. sarcinile de deosebită im
portanță ce le revin minerilor, si- 
derurgiștilor, energeticienilor, con
structorilor, lucrătorilor ogoarelor 
în viitorul cincinal. (Sabin Cerbu).
• In întîmpinarea alegerilor de 

la 17 martie, în bazinele miniere 
ale Gorjului se desfășoară o inten
să activitate politico-educativă, in 
vederea stimulării întrecerii socia
liste, a afirmării inițiativei munci
torești în bătălia pentru sporirea 
producției de cărbune. La clubu
rile și sălile de apel, la casele ale
gătorului din centrele miniere Ro- 
vinari, Motru, Mătăsari, Dragotești 
șl Albeni se organizează întilniri 
și dezbateri cu cei mai tineri mi
neri pe teme ca „Marile împliniri 

socialiste, revoluționare ale poporu
lui român, sub conducerea P.C.R.", 
„Votăm prin faptele noastre" și al
tele. In carierele rovinărene este 
larg explicată și popularizată ac
țiunea „Utilajul cu cel mai înalt 
randament", în baza căreia, la ca
rierele Girla și Tismana I, chiar șl 
în condițiile acestei ierni, s-au ob
ținut producții zilnice de peste 
10 000 tone eărbune. La minele Mo- 
tru-Vest și Lupoaia, în cinstea a- 
propiatelor alegeri, s-a instituit în
trecerea intitulată „Trofeul produc
tivității", la care s-au Înscris toate 
brigăzile din abataje. (Dumitru 
Prună).

• în localitățile județului Alba, 
la casele de cultură, căminele 
culturale, cluburile muncitorești, 
biblioteci, în întreprinderi și in
stituții se desfășoară numeroase 
acțiuni politico-educative reunite 
sub genericul „Țării — votul nos
tru, faptele noastre". Astfel, la 
casa de cultură din orașul Sebeș 
a fost organizată o dezbatere cu 
tema „Legile țării — legile noas
tre, să le cunoaștem, să le res
pectăm". Numeroși cetățeni au 
audiat la căminele culturale din 
localitățile Decea și Lopadea Ve
che expunerea „Epoca Ceaușescu 
— cea mai rodnică perioadă din 
Istoria patriei". De asemenea, la 
bibliotecile comunale din Vințu de 
Jos, Săliștea, Hopîrta și Livezile 
au fost organizate expoziții de 
carte social-politică. Pe scenele că
minelor culturale din Mirăslău și 
Ciumbrud au fost prezentate spec
tacole artistice avînd titlul suges
tiv „Votăm măreția vremurilor 
noastre". (Ștefan Dinică).

• Secția de propagandă a Comi
tetului județean de partid Olt a 
editat, In sprijinul muncii politico- 
educative pentru susținerea cam
paniei electorale, broșura „Județul 
Olt — prezent și perspectivă" și un

AGENDĂ ELECTORALĂ----------------------------------
set de 25 afișe în care sînt ilus
trate realizările de seamă înfăp
tuite pe aceste meleaguri in actu
ala legislatură. Suita bogată a ma
nifestărilor cuprinde expuneri, 
dezbateri, simpozioane, spectacole 
cultural-artistice. In prezent, în în
treprinderi și instituții este pre
zentată expunerea „Democrația 
socialistă — cadru de participare 
largă a tuturor oamenilor muncii la 
conducerea vieții economico-sociale, 
de afirmare deplină a personalită
ții umane". Sub genericul „Votul 
pentru candidații F.D.U.S. — vot 
pentru prezentul și viițorul lumi
nos al patriei" se desfășoară un 
ciclu de intîlniri cu tinerii care vo
tează pentru prima oară la Fila
tura de bumbac Drăgănești, între
prinderea de anvelope Caracal, în
treprinderea de piese turnate din 
aluminiu și pistoane auto Slatina, 
Liceul „Ion Minulescu" Slatina și 
liceele industriale din Caracal și 
Balș. (Mihai Grigoroșcuță).
• „Votăm al țării mers spre vi

itor". Este titlul generic sub care 
In toate așezămintele culturale din 
localitățile urbane și rurale ale 
județului Vaslui au loc în aceste 
zile în întîmpinarea alegerilor de 
deputați de Ia 17 martie, nume
roase manifestări cultural-artisti
ce : simpozioane, mese rotunde, 
dezbateri, șezători literare, expo
ziții, spectacole muzical-coregra- 
tice. La Zorleni, Zăpodeni, Mur- 
geni, la casele de cultură din Huși 
și Negrești, de exemplu, cetățenii 
au luat parte la mese rotunde și 
expuneri cu tema „înfăptuirile 
economico-sociale de astăzi — te
melii trainice pentru viitorul co
munist al patriei", „Hotăririle Con
gresului al Xlll-lea al partidului, 
vast și insuflețitor program de ac
țiune pentru dezvoltarea multila
terală a României socialiste". De 

asemenea, la casele de cultură din 
Birlad, Vaslui și la căminele cul
turale din Pădureni, Fălciu, Orești, 
Tutova s-au desfășurat spectacole 
muzical-coregrafice susținute de 
formații artistice participante în 
Festivalul național „Cintarea 
României". La Casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Vaslui 
a avut loc simpozionul „Epoca 
Ceaușescu — epoca unor profun
de transformări revoluționare în 
România, pe drumul luminos spre 
comunism", iar în municipiul Bîr- 
lad, oamenii muncii de la între
prinderile de produse abrazive și 
de nutrețuri combinate au parti
cipat la dezbaterea „Alegerile de 
deputați de la 17 martie — impor
tant eveniment politic în viața na
țiunii și a țării". (Petru Necula).
• Prin grija consiliului județean 

al F.D.U.S., în județul Maramureș 
a fost editat documentarul intitulat 
„Maramureșul în epoca marilor 
împliniri", înfățișînd dezvoltarea 
multilaterală a județului în con
textul înfloririi patriei noastre în 
ultimii 20 de ani. în cadrul mani
festărilor dedicate importantului 
eveniment de la 17 martie, la Casa 
de cultură a sindicatelor din Baia 
Mare a avut loc simpozionul „Sta
tul democrației muncitorești-revo- 
luționare — cadrul deplinei liber
tăți și înfloririi personalității uma
ne. Votul nostru de la 17 martie — 
opțiunea noastră pentru continua 
prosperitate a patriei". (Gheorghe 
Susa).

• „Dezvoltarea economico-socia
lă a județului Cluj" este titlul 
unei ample lucrări documentare 
editată de secția propagandă a co
mitetului județean de partid în în- 
timpinarea alegerilor de deputați 
de la 17 martie. Lucrarea prezintă 
realizările obținute în toate dome
niile de activitate în anii construc
ției socialiste, evîdențiindu-se ma

rile împliniri din perioada Inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului, denumită, cu deplină 
satisfacție și mîndrie patriotică, 
„Epoca Ceaușescu". In capitole 
cum sînt „Noi trepte de progres șl 
civilizație", „Industria — ramură 
conducătoare a economiei județu
lui", „Agricultura — ramură de 
bază a economiei județului", „Noi 
obiective economico-sociale", „In
scripții clujene pe emblema de aur 
a școlii și științei românești", „în
florirea artei și culturii" sint re
liefate, pe lingă succesele înregis
trate între cele două legislaturi, 
prevederile de plan pe anul 1985 
și perspectivele de dezvoltare a 
județului în viitorul cincinal în 
lumina hotărîrilor Congresului al 
Xlll-lea al partidului. (Marin 
Oprea).

• Casele de cultură din stațiu
nile balneare Călimănești-Căciu- 
lata, Govora și Olănești au găz
duit o suită de manifestări cultu
ral-artistice sub genericul „Vîlcea, 
floare de lumină in grădina lumi
noasă a patriei". La spectacolele 
organizate cu acest prilej au luat 
parte peste 2 000 oameni ai muncii 
aflați la odihnă și tratament. Sub 
semnul semnificației alegerilor de 
deputați de la 17 martie se des
fășoară în aceste zile și etapa ju
dețeană din cadrul celei de-a V-a 
ediții a Festivalului național „Cîn- 
tarea României". Tot în aceste zile 
un mare număr de cetățeni parti
cipă la activitățile care au loc la 
cele peste 350 de case ale alegăto
rilor organizate în orașele și sa
tele județului. Tot aici ei au la 
dispoziție un mare volum de ma
teriale documentare, printre care 
documentele celui de-al Xlll-lea 
Congres al partidului și ale Con
gresului al III-lea al F.D.U.S., se
turi de pliante, grafice, afișe. (Ion 
Stanciu).

teatre
• Teatrul Național (141171, sala 
mică) : Titanic vals — 18; (sala Ate
lier) : între cinci șl șapte — 17.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 18; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Răceala 
— 18.
• Teatrul Mlo (14 70 81) : Cerul 
înstelat deasupra noastră — 18; (la 
Academia „ștetan Gheorghiu") : Po
litica — 19.
• Teatrul de comedie (18 64 60) : 
Pachetul cu acțiuni — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31‘OS, sala 
Magheru) : Mița in sac — 18; (sala 
Studio) : Variatiuni pe tema dragos
tei — 18,30.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Arta conversației — 18,30.
• Teatrul Satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini Ia Izvoare 
— 18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53) t 
Nota zero la purtare — 9; Snoave 
cu măști — 15.
• Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 19.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Veselia are cuvîntul — 18.

cinema

• Fapt divers i MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19.
• Nemuritorii : TOMIS (21 49 48) — 
9; 11; 13; 13; 17; 19.
• Adela: ARTA (213186) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19.
• Rîpa : SALA MICA A PALATU
LUI — 16,45; 19,30.
• Tatăl meu pe termen scurt — 15; 
17. Vară scurtă — 19 : COTROCENI 
(49 48 48).
• 3 zile șl 3 nopți — 9, Jandarmul 
și extraterestrii — 11; 13; 15; 17; 19 : 
UNION (13 49 04).
• Miliția intervine : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15;, 17; 19.
• Crăciun pentru Elisabeta : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Pirații secolului XX : FESTIVAL 
05 63 84) — 9; 11; 13; 15r 17; 19.
• Mitul Fedorei : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11,30; 14; 16,30; 19.
• Pe urmele șoimului : DOINA
(16 35 38) — 9; 14,45; 18,45, LIRA
(31 71 71) — 15: 17; 19.
• Program special pentru copii i 
DOINA — 11,15; 13; 17.
• Nick Carter superdetectîv : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Neînvinsul : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17: 19.
• Vraciul : PACEA (60 30 85) — 16; 19.
• Amintiri despre trecut : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19.
• Un șerif extraterestru : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30:
19,30, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19. MELODIA (11 13 49) — 
9’11' 13 * 15 ’ 17 * 19.
• Cidui’: LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45: 15; 18,15.
• Aventuri în Marea Nordului : FA
VORIT (45 31 70) — 8; 10; 13; 17; 19,15. 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19.
• Rocky II : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9: 11,30; 14; 16,30: 19, FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Imperiul contraatacă : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 12: 15; 18.
• Polițist sau delincvent : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11 ; 13: 15; 17; 19.
• Kramer contra Kramer : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11,30; 14; 16,30; 19.
• Ali-Baba și cei 40 de hoți : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
• Ghețuri pe înălțimi î FLACĂRA 
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30.
• Iubirea are multe fețe : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 12; 15; 18.



Schimb de mesaje între președintele 
României, Nicolae Ccaușcscu, 

și președintele Somaliei, 
Mohamed Siad Barre

MOGADISCIO 4 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise un cald 
salut și cele mai bune urări de să
nătate și succes în activitatea sa pre
ședintelui Rejfublicii Democratice 
Somalia, Mohamed Siad Barre, în
soțite de urări de prosperitate pen
tru poporul somalez.

Mulțumind, președintele Mohamed 
Siad Barre a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu un cordial 
salut, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și succes, de pro
gres și prosperitate pentru poporul 
român.

Schimbul de mesaje a avut loc cu

prilejul primirii de către președintele 
Mohamed Siad Barre a tovarășului 
Ion Ceaușescu, ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, președin
tele părții române la cea de-a doua 
sesiune a Comisiei mixte româno- 
somaleze pentru dezvoltarea coope
rării economice și tehnice și a schim
burilor comerciale.

în cadrul Întrevederii au fost abor
date aspecte privind cooperarea eco
nomică dintre cele două țări în lu
mina înțelegerilor convenite la cel 
mai inalt nivel cu prilejul vizitei în 
Somalia, în 1983, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și s-a exprimat 
dorința fermă de dezvoltare a rapor
turilor bilaterale.

întrevedere T. Jivkov - IV. Jaruzelski
SOFIA 4 (Agerpres). — Tovarășul 

Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Polo
ne, a sosit luni la Sofia într-o vizită 
de prietenie, la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C.B., președintele Consiliu

lui de Stat al R.P. Bulgaria. în 
cursul unei prime întrevederi, W. 
Jaruzelski și T. Jivkov au examinat 
problemele dezvoltării, pe mai de
parte, a colaborării dintre P.M.U.P. 
și P.C.B., dintre cele două țări și 
popoare și au abordat, de asemenea, 
aspecte ale vieții internaționale.

Întîlnire între parlamentari sovietici și chinezi
MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc o întîlnire între 
Lev Tolkunov, președintele Sovietu
lui Uniunii, Avgust Voss, președin
tele Sovietului Naționalităților — 
cele două camere ale Sovietului Su
prem al U.R.S.S. — și Zhang Cheng- 
xian, membru al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R.P. Chineze, 
șeful delegației parlamentare chine
ze, sosită în vizită oficială în Uniu
nea Sovietică. Cele două părți, men

ționează agenția T.A.S.S., și-au ex
primat satisfacția pentru reluarea 
legăturilor dintre organele supreme 
legislative din U.R.S.S. și R.P. Chi
neză. „Relațiile de bună vecinătate 
și prietenie corespund intereselor 
vitale ale popoarelor celor două țări" 
— a declarat Zhang Chengxian, pre- 
cizînd, potrivit agenției T.A.S.S., că 
„astfel de relații ar contribui la asi
gurarea stabilității și păcii în Orien
tul îndepărtat și în întreaga lume".

Datoriile externe frînează 
dezvoltarea economică 

a țărilor latino-americane
CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager

pres). — America Latină se con
fruntă cu cea mai gravă criză eco
nomică înregistrată după marea de
presiune din 1929, iar perspectivele 
de creștere, în cursul acestui dece
niu, sînt extrem de reduse — se a- 
rată într-un comunicat al Băncii In- 
teramericane de Dezvoltare (B.I.D.), 
dat publicității la Ciudad de Mexico. 
Potrivit documentului, dacă dobin- 
zile se vor menține la un nivel ri
dicat. în perioada 1985—1990, țările 
latino-americane vor trebui să aloce 
numai pentru acoperirea acestora 
circa 66 miliarde de dolari. Se men
ționează că în perioada următoare 
datoria externă a statelor continen
tului va continua să crească, privîn- 
du-le de resursele financiare necesa
re sporirii capacității productive a 
economiilor lor.

încheierea Conferinței naționale a P.C. din Norvegia
OSLO 4 (Agerpres). — La Oslo 

și-a încheiat lucrările Conferința na
țională a Partidului Comunist din 
Norvegia, la care au participat peste 
100 de activiști ai partidului din 
toate regiunile tării, reprezentanți ai 
unor organizații de tineret, sindi
cale, ai mișcării antirăzboinice na
ționale „NU — armei nucleare !“

Luînd cuvîntul, președintele parti
dului, Hans Kleven, a subliniat ne
cesitatea intensificării luptei pentru 
frînarea curșei înarmărilor și pre- 
întîmpinarea pericolului de război. 
El a evidențiat eforturile comuniști

lor norvegieni vizlnd crearea unei 
zone fără arme nucleare in nordul 
Europei, arătînd că Înfăptuirea a- 
cestui deziderat ar aduce o contri
buție majoră la întărirea securității 
în nordul continentului, la elibera
rea Europei de arma nucleară și la 
diminuarea încordării internaționale 
în ansamblu.

Participanții la conferință au a- 
probat manifestul electoral al Parti
dului Comunist din Norvegia în ve
derea alegerilor parlamentare pro
gramate să sa desfășoare în sep
tembrie 1985.

Direcții principale In dezvoltarea economiei mongole
O cuvîntare a tovarășului Jambin Batmunh

ULAN BATOR 4 (Agerpres). —

Cu prilejul Zilei naționale a Marocului
Discursul regelui Hassan al II-lea

r

*

*
*

încetarea cursei înarmărilor, 
salvgardarea păcii — cerință 
majoră a tuturor popoarelor

„Trebuie folosite toate posibilitățile 
pentru înlăturarea pericolului de război"

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
La Washington a sosit o delegație 
parlamentară sovietică condusă de 
Vladimir Scerbițki, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P. C. din 
Ucraina, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. în 

( actuala situație de încordare inter- 
1 națională, a declarat la sosire 

șeful delegației sovietice, ' parla
mentarilor sovietici și americani le 
revine o mare răspundere pentru 
soarta păcii și trebuie folosite toate 
posibilitățile pentru înlăturarea pe
ricolului

vilizației de la pieire. Nimeni nil 
are dreptul moral de a sta deopar
te in rezolvarea acestei probleme 
centrale a contemporaneității.

i
*
*

i vîntfil la
* tru pacer
*

*

ROMA

de război și salvarea d-

O reuniune la care participă 
juriști sovietici și americani a 
început la Moscova. Se examinează 
probleme legate de necesitatea pre
venirii militarizării Cosmosului, 
căile de îmbunătățire a relațiilor 
sovieto-americane, perspectivele 
procesului de limitare și reducere 
a Înarmărilor nucleare ale U.R.S.S. 
ei S.U.A.

ITALIA: Propuneri de reducere 
a arsenalelor nucleare

4 (Agerpres). — Luînd cu- 
o mare manifestație pen- 

..... desfășurată, duminică, la 
Veneția, secretarul general al P. C. 
Italian, Alessandro Natta, a propus 
ca la apropiatele negocieri sovieto- 
americane de la Geneva, să se ia 
în considerare următoarele măsuri : 
înghețarea tuturor armamentelor, 
chiar din momentul începerii tra
tativelor, reducerea numărului ra
chetelor intercontinentale si al ce

lor cu rază medie de acțiune la ni
veluri minime și clasarea proiec
tului privind militarizarea Cosmo
sului.

Totodată, vorbitorul a cerut ea 
Italia și alte țări din estul și vestul 
Europei să aibă un cuvint de spus 
la viitoarele tratative dintre 

transmit agen- 
și United Press In-

U.R.S.S. și S.U.A., 
țiile ANSA 
ternational.

— Repre- 
democra-

JAPONIA : Miting pentru
TOKIO 4 (Agerpres).

tentantele organizațiilor
tice de femei din Japonia au or
ganizat la Kyoto un mare miting 

1 pentru pace. In cadrul manifestă- 
rii, vorbitoarele au cerut interzi-

pace al femeilor nipone
cerea
melor ......... ___
păci trainice pentru generațiile de 
astăzi și de miine. S-a lansat che
marea ca In ziua de 8 martie să

și lichidarea completă a ar- 
nucleare, asigurarea unei

RABAT. — Trimisul Agerpres, 
Stefan Zaides, transmite : în dis
cursul radiotelevizat rostit cu prile
jul aniversării Zilei naționale a Re
gatului Maroc, regele Hassan al 
II-lea s-a referit la realizările obți
nute pe plan intern în diferite do
menii de poporul marocan. El a sub
liniat, de asemenea, că politica ex
ternă a Marocului are la bază des
chiderea, dialogul. înțelegerea, buna 
vecinătate, cooperarea și solidarita
tea între popoare.

Referindu-se la Uniunea arabo- 
africană între Maroc și Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă, 
suveranul marocan a menționat că 
această uniune, al cărei cadru și ale 
cărei baze au fost definite, nu este 
îndreptată împotriva nimănui. Uni
unea arabo-africană este constituită 
ca o instituție deschisă, gata să pri
mească orice țară arabă sau africană 
care și-ar exprima dorința în acest 
sens.

Sprijin luptei poporului namibian pentru libertate 
și independență

Rezoluții adoptate de Consiliul ministerial al O.U.A-
ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — 

în capitala Etiopiei s-au încheiat lu
crările Consiliului ministerial al Or
ganizației Unității Africane (O.U.A.), 
consacrate examinării unor proble
me privind situația politică și eco
nomică de pe continent

O atenție deosebită a fost acorda
tă situației din sudul Africii. în re
zoluția adoptată in acest sens se 
cere acordarea neîntîrziată și necon
diționată a independenței Namibiei, 
pe baza rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate, și se exprimă spriji
nul O.U.A. pentru Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), singurul reprezentant 
legitim al poporului namibian, in 
lupta sa pentru libertate și indepen
dență. De asemenea, în document se 
exprimă solidaritatea cu mișcarea 
antiapartheid a populației de culoa
re majoritare din R.S.A. și se cere 
regimului de la Pretoria să înceteze 
acțiunile agresive tmpotriva țărilor 
independente vecine.

în rezoluțiile referitoare la situa
ția din Orientul Mijlociu, O.U.A. se 
pronunță pentru convocarea unei 
conferințe Internaționale de pace in 
această zonă, respectarea drepturilor 
inalienabile ale poporului palestinian 
și soluționarea problemei palestinie
ne pe baza hotărîrilor O.N.U. De 
asemenea, se exprimă sprijinul pen
tru Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, singurul reprezentant le
gitim al poporului palestinian.

O problemă centrală a dezbaterilor 
a constituit-o situația economică a 
statelor africane, confruntate cu e- 
fectele crizei economice internațio
nale și cu consecințele unei secete 
catastrofale. în documentele adopta
te se evidențiază necesitatea ca sta
tele Africii să-și concentreze atenția 
asupra depășirii dificultăților lor 
economice. Consiliul ministerial a 
hotărit organizarea, in perioada 18— 
21 iulie, la Addis Abeba, a unei 
reuniuni la nivel inalt a O.U.A. con
sacrate în exclusivitate problemelor 
economice ale țărilor africane.

în favoarea concretizării 
inițiativelor „Grupului 

de la Contadora"
MONTEVIDEO 4 (Agerpres). — 

într-un document adresat Congre
sului S.U.A., parlamentarii urugua- 
yeni au lansat un apel la intensifi
carea acțiunilor în sprijinul concre
tizării, cît mai curînd posibil, a ini
țiativelor de pace în America Cen
trală ale „Grupului de la Contadora" 
— transmite agenția Prensa Latina. 
Exprimîndu-și preocuparea față de 
criza din America Centrală, depu
tății uruguayeni, reprezentînd Parti
dul Colorado, Partidul Național 
(Blanco) și alianța forțelor de stingă 
„Frente Amplio", au cerut congres- 
manilor nord-americani să se opună 
oricăror măsuri ce ar duce la agra
varea conflictului din regiune.

Documentul subliniază, totodată, 
dorința parlamentarilor uruguayeni 
de a contribui, în mod constructiv, 
Ia instaurarea păcii și restabilirea 
democrației pe întregul continent 
latino-american.

Luînd cuvîntul in cadrul unei In- 
tîlniri cu activiștii C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol, 
Jambin Batmunh, secretar general 
al C.C. al partidului, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular 
al R. P. Mongole, a relevat că po
porul mongol a obținut, în anii 
celui de-al șaptelea plan cincinal, 
succese însemnate în realizarea sar
cinilor trasate de Congresul al 
XVIII-lea al partidului. Comitetul 
Central al partidului, a arătat vorbi
torul, lși concentrează eforturile a- 
suora îmbunătățirii activității orga
nizatorice a partidului în vederea 
traducerii în viată a sarcinilor dez

voltării economiei naționale, spori
rii bunăstării poporului. Problemele 
principale ale situației actuale in 
R. P. Mongolă, a arătat Jambîn 
Batmunh, sint lupta pentru perfec
ționarea conducerii economiei, creș
terea productivității muncii, folosi
rea rațională a resurselor, introduce
rea experienței avansate. întărirea 
disciplinei, creșterea eficientei acti
vității educative și ideologice. Vor
bitorul s-a referit, de asemenea, la 
probleme legate de pregătirea Con
gresului al XIX-lea al partidului, 
subliniind că perioada premergătoa
re trebuie folosită pentru o analiză 
profundă a rezultatelor muncii, pen
tru înțelegerea sarcinilor de perspec
tivă.

Apel la liberalizarea comerțului mondial
BONN 4 (Agerpres). — Miniștrii 

comerțului și reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri dintr-un număr de 
15 țări occidentale industrializate și 
în curs de dezvoltare au participat 
la o reuniune cu caracter de infor
mare desfășurată timp de trei zile 
la Ludwigsburg, în apropiere de 
Stuttgart, și consacrată în principal 
examinării modalităților de relan
sare a negocierilor din cadrul 
G.A.T.T. în intervențiile lor, parti- 
cipanții și-au exprimat îngrijorarea 
In legătură cu persistenta tendințe

lor protecționiste In comerțul inter
national. Reprezentanții Braziliei și 
Indiei, transmite agenția France 
Presse. au subliniat că pentru aceste 
state problema crucială o constituie 
reducerea barierelor comerciale pen
tru exporturile lor — materii prime 
și produse agricole — singura mo
dalitate de diminuare a datoriilor lor 
externe.

în încheierea lucrărilor, gazda re
uniunii. ministrul vest-german al e- 
conomiei. Martin Bangemann. a lan
sat un apel la liberalizarea comerțu
lui mondial, relevă agenția D.P.A.

,t

ț
i

<

I
)
j

I
I
I 
ț

)
aibă loc o mare demonstrație a fe- l 
meilor pentru pace. ’

începerea celei de-a doua etape a retragerii 
trupelor israeliene din sudul Libanului

în conformitate cu hotărîrea adop
tată duminică de guvernul condus de 
Shimon Peres, luni a început cea 
de-a doua etapă a retragerii trupe
lor israeliene din sudul Libanului — 
transmit agențiile internaționale de 
presă. Operațiunile acestei etape ar 
urma să se încheie, potrivit televi

ziunii israeliene, pînă la 1 iunie. 
Luni, ele au Constat în demontarea 
unor instalații și transportarea lor 
pe un nou aliniament, la sud de 
riul Litani (lă 27 km distanță de 
frontiera israeliano-libaneză).

(Agerpres)

VOTUL ÎN ALEGERILE DE LA 17 MARTIE - UN VOT

I Intensă și rodnică activitate 
pentru dezvoltarea continuă 

a relațiilor cu toate țările lumii
„Este cunoscută politica externă a țării noastre de dezvoltare a relațiilor cu 

toate țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, inclusiv 
țările capitaliste dezvoltate, de participare activă la diviziunea internațională a mun
cii. Considerăm că, acționînd în acest fel, răspundem atît intereselor națiunii noastre, 
cit și cauzei generale a socialismului și păcii în lume”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Milioanele de cetățeni care vor păși 

la 17 martie in fața urnelor încear
că un sentiment de îndreptățită sa
tisfacție pentru amploarea relațiilor 
internaționale ale României socialis
te. Relații care s-au, extins și diver
sificat apreciabil în perioada ulti
mei legislaturi, potrivit angajamen
tului Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste de a acționa neabătut 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui și statului privind dezvoltarea 
continuă a raporturilor internaționa
le ale țării. Așa s-a spus, așa s-a 
procedat Cuvîntul a fost urmat de 
faptă.

într-adevăr, retrospectiva ultimilor 
cinci ani pune în evidență o vastă 
activitate Îndreptată în această 
direcție. Ca urmare, astăzi, România 
socialistă întreține relații diploma
tice și economice cu peste 150 de 
țări de pe toate continentele. Legă
turile de prietenie și conlucrare s-au 
dezvoltat atît cu țări apropiate, cît și 
cu state îndepărtate, cu țări mici 
sau mari, participante sau neparti
cipante la alianțe politico-militare, 
avînd un sistem social sau altul — 
România dobîndind noi și noi pri
eteni pe toate meridianele lumii.

Stau mărturie în acest sens mani
festațiile populare entuziaste cu care 
a fost înconjurat secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitelor pe care le-a întreprins 
ÎP numeroase țări din Europa, Afri
ca, Asia, Stau mărturie multiplele 
documente ‘încheiate la nivelul cel 
mal inalt și care au sporit substan
țial domeniile și volumul conlucră
rii, deschizindu-i noi șl rodnice 
perspective. Stau mărturie fluxul 
continuu al schimburilor de bunuri 
materiale, înmulțirea acțiunilor de 
cooperare economică, extinderea le
găturilor pe plan tehnico-științific, 
cultural, al Invățămîntului, in toate 
domeniile de activitate.

In numele țelurilor comu- 
ne In perioada actualei legislaturi, 
o dezvoltare puternică au cunoscut 
legăturile de prietenie și conlucrare 
cu toate țările socialiste. Sint relații 
cu state ale căror popoare numără 
peste 1,5 miliarde de oameni, alături 
de care ne aflăm angajați în opera 
istorică de făurire a celei mai drepte 
orinduiri — socialismul și comunis

mul. Comunitatea orînduirii, a Ideo
logiei și țelurilor constituie premisa 
de nezdruncinat pentru extinderea 
continuă a conlucrării reciproc avan
tajoase, a întrajutorării tovărășești 
în procesul de edificare a noii so
cietăți. In acest spirit, s-au extins 
și se extind an de an, tot mai pu
ternic, raporturile de colaborare prie
tenească cu țările socialiste vecine, 
valorificindu-se in măsură crescîndă 
atît posibilitățile mereu mai bogate 
pe care le oferă continua dezvoltare 
economico-socială, cît și avantajele 
apropierii geografice. In același 
timp, s-au extins și aprofundat re
lațiile cu toate statele care făuresc 
noua orinduire, indiferent de zona 
geografică în care sint situate.

Paralel cu adîncirea raporturilor 
de conlucrare politică, s-a dezvoltat 
colaborarea economică, atit pe plan 
bilateral, cît și multilateral, In cadrul 
C.A.E.R., menită să asigure soluțio
narea In comun a problemelor de 
bază, progresul fiecărei economii 
naționale, apropierea nivelurilor de 
dezvoltare a țărilor socialiste, ridi
carea prestigiului socialismului. •

VOTÎND PENTRU CANDI
DAȚI! FRONTULUI DEMO

CRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIA
LISTE, ALEGATORII ÎNCRE
DINȚEAZĂ STATULUI NOS
TRU MANDATUL DE A AC
ȚIONA ȘI IN VIITOR, CU 
NEABĂTUTA CONSECVENȚĂ, 
PENTRU EXTINDEREA Șl DI
VERSIFICAREA CONTINUA A 
LEGATURILOR DE CONLU
CRARE PRIETENEASCA, MUL
TILATERALA, CU TOATE TA
RILE ALĂTURI DE CARE FĂU
RIM NOUA ORINDUIRE, ÎN 
FOLOSUL RECIPROC, AL 
CAUZEI GENERALE A SOCIA
LISMULUI Șl PĂCII I

Solidaritate in fapte pen
tru consolidarea indepen
denței. Anii dintre cele două le
gislaturi au fost deosebit de rodnici 
pentru extinderea conlucrării Româ
niei eu țările tn curs de dezvoltare, 
cu statele nealiniate. Numeroase sini 
interesele și afinitățile dintre poporul 
român și popoarele acestor țări, care

AGENȚIILE DE PRESA- pe scurt

CONVORBIRI SOVTETO—-VEST-
GERMANE. La Moscova au avut 

| loc'luni convorbiri între Andrei
Grpmiko, membru al Biroului Po-

| litic al C.C. al P.C.U.S., prim-vi
cepreședinte al Consiliului de Mi-

1 niștri, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., și Hans-Dietrich Gen
scher, vicecancelar, ministrul afa-

I cerilor externe al R. F. Germania, 
care a efectuat o scurtă vizită-în'

I capitala sovietică. Convorbirile 
s-au referit la evoluția relațiilor 
bilaterale, precum și la o serie de

I aspecte ale vieții internaționale. 
Un loc important pe agenda întîl- 
nirii dintre cei doi miniștri de ex
terne l-au ocupat apropiatele tra-

|ta,tive de la Geneva dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. privind armamentele cos
mice și nucleare, lucrările Confe-

I rinței de la Stockholm.

alcătuiesc cea mai mare parte a ome
nirii și cuprind cele mai intinse zone 
ale lumii. Prețuindu-și mai presus 
de orice libertatea, pentru a cărei 
dobîndire a purtat atîtea bătălii de-a 
lungul vremurilor, poporul român a 
fost și este solidar cu luptă tuturor 
popoarelor pentru asigurarea drep
tului de a-și făuri în mod suveran, 
independent propriile destine. Și 
așa cum a sprijinit cu toată puterea 
mișcările de eliberare, descătușarea 
națiunilor din robia colonială, este 
firesc ca poporul român să fi spriji
nit pe multiple căi tinerele state 
ce s-au angajat pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare. In acest spirit. 
România sprijină neabătut țările in 
curs de dezvoltare în eforturile pen
tru consolidarea independenței, pen
tru asigurarea progresului lor eco
nomic și social.

Cu țările în curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate, România a realizat 
o strinsă colaborare și în domeniul 
vieții politice internaționale. Ca și 
România, țările respective sînt 
profund interesate în statornicirea 
păci», vitală ca aerul pentru a se 
putea dezvolta, In realizarea dezar
mării, necesară pentru a se destina 
construcției uriașele fonduri irosite 
pe acumularea de armamente, în de
mocratizarea relațiilor dintre state 
și promovarea unei politici noi, de 
libertate și progres, de destindere și 
înțelegere, tn același spirit, Româ
nia și-a manifestat deplina solidari
tate cu lupta acestor state pentru li
chidarea subdezvoltării, a acționat 
intens pentru soluționarea problemei 
datoriilor externe Împovărătoare, 
care afectează grav dezvoltarea țări
lor rămase în urmă, pentru edifica
rea noii ordini economice interna
ționale, întemeiată pe egalitate de
plină in drepturi și avantaj reciproc.

CETĂȚENII PATRIEI AU 
CERTITUDINEA CĂ VOTUL 
PENTRU PLATFORMA FRON
TULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNI
TĂȚII SOCIALISTE ESTE EX
PRESIA VOINȚEI ÎNTREGII 
NAȚIUNI DE A SE APROFUN
DA Șl ÎN VIITOR COLABO
RAREA CU TARILE ÎN CURS 
DE DEZVOLTARE, CU ȚĂRILE 
NEALINIATE, IN INTERESUL 
CONSOLIDĂRII INDEPENDEN
ȚEI Șl ACCELERĂRII PRO
GRESULUI I

Consecvent, in spiritul co
existenței pașnice. Alegătorilor 
le este bine cunoscut faptul că Româ
nia s-a afirmat și tn acest răstimp 
ca promotoare activă a lărgirii re
lațiilor cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială, In
clusiv cu țările capitaliste dezvolta
te. Această orientare a decurs și 
decurge ca o necesitate obiectivă de
terminată de împărțirea lumii în țări 
cu orinduiri sociale diferite, realitate 
ce va continua să dăinuie încă o 
lungă perioadă de timp și care im
pune coexistența pașnică. Și în de
cursul acestor ani România, pornind

MINISTERUL DE EXTERNE AL 
TURCIEI a anunțat că autorități
le iraniene au predat duminică pe 
aeroportul Esenboga din Ankara 
un grup de 27 de prizonieri de 
război irakieni. Un avion irakian 
i-a preluat și i-a transportat spre 
Bagdad. Schimbul a avut loc prin 
intermediul organizației de „Semi
lună Rpșig" din Turcia.

NOUL GUVERN KUWEITIAN. 
în urma alegerilor de deputați pen
tru Adunarea Națională — forul 
legislativ suprem — în Kuweit a 
fost format un nou guvern, com
pus din 15 membri. Noul cabinet 
are, în mare, aceeași componentă, 
funcția de prim-ministru fiind de
ținută de prințul moștenitor, șeicul 
Saad Al Abdullah Al Sabah.

O NOUA GENERAȚIE DE NA- ,
VETE SPAȚIALE. După cum re
levă cotidianul „The Washington I
Post", Casa Albă a cerut Adminis
trației pentru Aeronautică și Cer- I
cetarea Spațiului Cosmic (N.AIS.A.) I
să acționeze in comun cu aviația 1
militară a S.U.A. pentru a realiza 
o a doua generație de navete spa
țiale. operaționale pînă la finele | 
acestui secol, mai mari și mai pu
ternice. Decizia reprezintă o schim- | 
bare de optică a actualei adminis
trații, scrie ziarul, deoarece forțele 
aeriene vor prelua de-acum înainte 
o parte din costul toarte ridicat al 
acestui program spațiaf. I

LUCRARTLE CONFERINȚEI I 
O.N.U. PENTRU PROBLEMA PĂ
DURILOR TROPICALE, la care au 
participat 70 de OA/neni de știință . 
din 16 țări, s-au desfășurat in loca
litatea San Jose dos Campos din • 
Brazilia. Participanții au subliniat 
necesitatea mobilizării eforturilor 
în vederea studierii florei și faunei I 
din regiunea Amazonului și alte 
zone tropicale și a influenței acti
vităților umane asupra mediului I 
ambiant.
________________________I

• Ponderea ȚÂRILOR SOCIALISTE in ansamblul relațiilor; 
' economice externe ale României este de 53 LA SUTĂ. /

• In actuala legislatură, volumul schimburilor ți coope- ’ 
rării economice și tehnico-științifice a crescut an de an, pre- i 
văzindu-se, in unele cazuri, dublarea acestora.

• Au fost finalizate sau sint în curs de realizare peste 120 
de acțiuni de cooperare cu țările socialiste, în domeniile ener
getic, chimic și petrochimic, construcțiilor de mașini, metalur-

, minier.
• Ponderea ȚÂRILOR IN CURS DE DEZVOLTARE 

ț nealiniate in comerțul exterior al României a crescut de 
ț 7 LA SUTA în 1970 la circa 25 LA SUTĂ.
ț • România a construit sau participă la construirea,
i cooperare, a peste 130 obiective economice in țările in curs 
' de dezvoltare.
’ • In 60 de țări in curs de dezvoltare lucrează specialiști i
i români din diferite domenii, ajutind statele respective la înfâp- ' 
ț tuirea programelor lor economice.

• Au fost încheiate numeroase acorduri și protocoale, s-au
ț realizat înțelegeri privind extinderea cooperării economice, , 
i industriale și tehnico-științifice cu ȚÂRI CAPITALISTE DEZ- ( 
j VOLTATE. ’

• Au fost constituite și funcționează cu bune rezultate 
' 32 de societăți comerciale mixte sau proprii, care contribuie 
‘ la promovarea exporturilor românești.
\ • S-au constituit societăți mixte de producție în România,
ț cu participarea unor firme străine, avînd misiunea de a realiza 
ț produse de inalt nivel tehnic.
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de la principiul că deosebirile de 
orinduire socială, de concepții po
litice sau filozofice nu pot și. nu 
trebuie să constituie un obstacol în 
calea unei largi colaborări interna
ționale, reciproc avantajoase, a ac
ționat consecvent pentru dezvoltarea 
relațiilor economice cu țările capi
taliste, pentru înlăturarea discrimi
nărilor, a barierelor artificiale din 
calea schimburilor comerciale și teh
nico-științifice, pentru desfășurarea 
unul flux tot mai intens de bunuri 
materiale — o asemenea orientare 
răspunzind întru totul și cerinței de
pășirii consecințelor crizei econo
mice, însănătoșirii economiei mon
diale. tn ansamblul său.

Totodată, tn raporturile cu țările 
capitaliste dezvoltate, România ■ 
urmărit cu hotărîre oprirea actualu
lui curs periculos al evenimentelor 
din viața internațională, înlocuirea 
tendințelor spre confruntare cu o po
litică nouă, de pace și înțelegere.

De altfel, un factor important 
în dezvoltarea relațiilor cu ță
rile socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate statele lu
mii 11 constituie acțiunile tenace, 
permanente ale României pentru 
o strinsă conlucrare cu toate na
țiunile în lupta pentru înfăptuirea 
dezarmării, în vederea Înlăturării 
pericolului unei conflagrații pusti

itoare. Practic, nu a existat întîlnire 
la nivel înalt, nu a existat document 
internațional semnat de țara noastră 
în care să nu fi fost evidențiate răs
punderea ce revine tuturor statelor 
pentru apărarea p^cii, imperativul 
acțiunii lor unite în numele acest'ui 
nobil țel al întregii omeniri.

Dezvoltînd relațiile de colaborare 
cu toate statele, România a așezat 
statornic la temelia lor principiile 
imuabile ale independenței și suve
ranității naționale, deplinei egalități 
in drepturi, neamestecului in trebu
rile interne și avantajului reciproc.

VOTIND PENTRU CANDI- 
DAȚ11 FRONTULUI DEMO
CRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIA
LISTE, CETĂȚENII PATRIEI 
AU CERTITUDINEA CA O- 
R1ENTAREA STATORNICA 
SPRE DEZVOLTAREA CO
LABORĂRII CU TOATE STA
TELE LUMII VA FI PRO
MOVATA ÎN CONTINUARE 
CU ACEEAȘI FERMITATE ȘI 
CONSECVENTA, IN CONSENS 
CU INTERESELE VITALE ALE 
POPORULUI ROMAN, ALE TU
TUROR CELORLALTE PO
POARE.

Al. CAMPEANU
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