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Sub semnul dorinței de dezvoltare a relațiilor rodnice 

de colaborare prietenească româno-libiene, ieri a continuat 

in aceeași atmosferă de cordialitate și stimă reciprocă

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI NICDLAE CEAUSESCU, 

ÎMPREUNA CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU, 
IN JAMAHIRIA ARABA LIBIANA POPULARA SOCIALISTA

CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALEPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și colonelul Moammer El Geddafi, conducătorul Marii Revoluții de Ia 1 Septembrie al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, au continuat, marți, convorbirile oficiale.Schimbul de vederi între președintele Nicolae Ceaușescu și colonelul Moammer El Geddafi. în cadrul celor două zile de convorbiri, a cuprins o sferă largă, de probleme ale relațiilor româno-libiene, precum și ale vieții internaționale actuale.Examinînd stadiul și perspectivele colaborării bilaterale, cei doi șefi de stat au relevat cu satisfacție bunele raporturi statornicite între România și Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă și evoluția lor pozitivă, continuu ascendentă, manifes-

tînd hotărîrea de a ridica conlucrarea româno-libiană pe un plan superior, convenind în acest scop o serie de înțelegeri în concordanță cu posibilitățile mari de cooperare existente în diferite domenii, cu aspirațiile de progres ale celor două țări și popoare.Abordînd o serie de aspecte principale ale vieții internaționale actuale, președintele Nicolae Ceaușescu și colonelul Moammer El Geddafi au acordat o atenție deosebită problemelor opririi cursei, înarmărilor și trecerii la dezarmare, in primul rînd la dezarmare nucleară. în acest context, s-a apreciat pozitiv acordul privind începerea negocierilor sovie- to-americane de la Geneva și s-a relevat necesitatea intensificării eforturilor și participării tuturor

popoarelor, a tuturor țărilor, în primul rînd a celor nealiniate. în curs de dezvoltare, la consolidarea climatului de pace și stabilitate în relațiile internaționale și la înlăturarea pericolului de război. S-a exprimat hotărîrea celor două țări de a conlucra și a contribui, în acest fel, alături de alte țări mici și mijlocii, de state nealiniate și în curs de dezvoltare, Ia eliberarea omenirii de pericolul unei confruntări nucleare, la consolidarea păcii și colaborării internaționale.în timpul convorbirilor s-a subliniat necesitatea lichidării subdezvoltării, a sprijinirii de către statele industrializate a țărilor în. curs de dezvoltare în efortul lor pentru depășirea dificultăților cu care se confruntă. generate de criza economi-
Dineu oficial in onoarea președintelui 

Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceausescu

că mondială, de povara datoriilor și a dobinzilor ridicate.Un Ibc deosebit în cadrul convorbirilor l-au ocupat stările con- flictuale din lume, a căror rezolvare. în concordantă cu aspirațiile de pace și dezvoltare liberă ale popoarelor, impune calea tratativelor, a soluționării politice.S-a subliniat. încă o dată, imperativul ca relațiile internaționale să se bazeze pe deplina egalitate, pa respectul independenței și suveranității, pe neamestecul în treburile interne. pe dreptul fiecărui popor de a decide in deplină libertate calea dezvoltării proprii.Președintele Nicolae Ceaușescu și colonelul Moammer El Geddafi și-au exprimat convingerea că aspirațiile care unesc cele două țări și popoare vor conduce la întărirea conlucrării lor în viața internațională, la sporirea contribuției lor la promovarea politicii de pace și colaborare pe plan mondial.Convorbirile s-au desfășurat sub semnul stimei, într-o atmosferă prietenească.
După cum s-a mai anunțat, în onoarea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, colonelul Moam

mer El Geddafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie, și soția sa,' doamna Safia Farkash, au oferit, luni, un dineu oficial.In cursul dineului, desfășurat ln-
tr-o atmosferă cordială, colonelul Moammer El Geddafi și președintele Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.

Strălucită biruință a poporului condus de partid, 
moment hotăritor al procesului revoluționar 

din patria noastră
„Crearea guvernului revoluționar democratic de la 

6 martie 1945 a constituit un moment de importanță isto
rică pe calea instaurării puterii muncitorești-țărănești, a 
marcat trecerea la profunde transformări democratice, 
revoluționare, care au deschis drumul înfăptuirii revolu
ției socialiste și edificării cu succes a noii orînduiri în 
patria noastră",

NICOLAE CEAUȘESCUPoporul român cinstește astăzi împlinirea a 40 de ani diș la un eveniment de mare însemnătate al istoriei contemporane a țării : instaurarea, la 6 Martie 1945, a celui dinții guvern revoluționar democratic din patria noastră, act care a deschis larg drumul spre cucerirea deplină a întregii puteri politice de către clasa muncitoare și aliații săi, pentru înfăptuirea unor profunde prefaceri în societatea românească. E- vocarea acestei mărețe izbînzi în preajma momentului în care poporul nostru își va exercita, prin votul de ■ la 17 martie, atributele de singur stăpîn al destinelor sale, de făurar efectiv și conștient al prezentului și viitorului său, dobîndește semnificații adinei ; strălucita biruință revoluționară de acum patru decenii a- pare ca o istorică opțiune a poporului, ca o afirmare plenară a voinței maselor largi populare de a construi o lume nouă, mai bună și mai dreaptă, de a edifica rînduieli social-poli- tice noi, în cadrul cărora să se împlinească străvechile aspirații ale înaintașilor ca poporul să-și fie sieși stăpîn, ca munca să fie ridicată la rangul de supremă valoare socială, ca făurarii bunurilor materiale și spirituale să fie cu adevărat liberi în vatra strămoșească, într-o țară independentă, suverană, puternică și demnă. De la înălțimea celor patruzeci de trepte pe care poporul român le-a suit din acea primăvară de muncă și luptă, de vise și speranțe, din acel martie vestitor de adinei prefaceri în viața oamenilor acestei țări, se poate aprecia că aducerea la cîrma destinelor românești a guvernului muncitoresc-țărănesc prezidat de dr. Petru Groza a reprezentat un

moment hotăritor al desfășurării procesului revoluționar din patria noastră, al luptei pentru cucerirea puterii politice și făurirea noii orînduiri.Izbînda de la 6 Martie 1945 nu a fost una conjuncturală, ci era concluzia evoluției vieții social-politice a țării din zilele, săptăminile și lunile ce au urmat gloriosului act istoric de la 23 August 1944. Era rezultatul dîrzeniei, abnegației și e- roismului milioanelor de oameni ai
40 DE AN! DE LA INSTAURAREA GUVERNULUI 

REVOLUȚIONAR DEMOCRATIC DE LA 6 MARTIE 1945
muncii, ce s-au. dovedit încă o dată și atunci demni făurari ai destinului ■țării, creatori conștienți de istorie nouă a patriei, trăind acele zile, săp- tămîni și luni la o înaltă cotă a participării, angajării și responsabilității civice, patriotice.Memoria oamenilor și memoria documentelor stau martore că țara a străbătut atunci o perioadă de o e- fervescență politică fără precedent, un răstimp al unei uriașe încordări de energii, că încleștările sociale au cuprins, în vîrtejul lor, mulțimi fără număr, că practic n-a fost așezare și n-a fost zonă a țării care să nu se fi integrat plenar, activ, fierbinte bătăliei pentru înnoirea democratică a societății românești — ilustrare grăitoare a voinței maselor largi populare de a-și făuri un nou destin.Caracterul impresionant, efervescența politică a acelor zile — pe care scurgerea timpului departe de a le estompa le luminează mai amplu și • mai profund — era conferit de acuitatea și amplitudinea

nemaiîntîlnite a confruntărilor sociale, care îmbrăcaseră veșmîntul unei acțiuni de contestare la scară națională a vechilor rînduieli ; concomitent se desfășurau alte grele bătălii angajind vaste energii populare. Pe front, peste ‘o jumătate de milion de ostași români luptaseră și luptau încă, acoperindu-se de glorie, pentru alungarea cotropitorilor de pe pămintul scump al patriei, pentru eliberarea popoarelor ungar și cehoslovac. In țară,. răs- punzînd chemării de înaltă vibrație patriotică a partidului comunist „Totul pentru front, totul pentru victorie!", întreaga națiune și-a înzecit eforturile pentru a sprijini frontul antihitlerist și a grăbi astfel apropierea zilei de victorie asupra celui mai mare dușman al libertății și demnității popoarelor, al păcii — fascismul. Totodată, oferind un mobilizator exemplu de patriotism fierbinte, înalte virtuți revoluționare și energii clocotitoare ce să- lășluiau în sînul său, clasa muncitoare se afla în fruntea luptei pentru refacerea economiei naționale, grav lovită de războiul și jaful hitlerist, pentru reconstrucția întreprinderilor și atelierelor, minelor și sondelor petroliere, căilor ferate și podurilor, pentru sporirea producției. In fabricile, uzinele și atelierele existente, în cele readuse Ia viață de muncitori, prin comitetele muncitorești de întreprindere, cla-, sa muncitoare începea să-și exercite controlul asupra activității acestora, trecînd atunci întîiul examen al gospodăririi unităților- eco-
(Continuare în pag. a IV-a)

Toastul președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Aș dorî să adresez șl cu acest prilej un salut prietenesc colonelului Geddafi și doamnei Safia Farkash, precum și tuturor prietenilor libieni.Doresc, de asemenea, să exprim mulțumiri pentru Invitația de a face această vizită, pentru primirea ospitalieră de care ne-am bucurat.Relațiile dintre România și Jamahiria Libiană au cunoscut o dezvoltare continuă și, de fiecare dată, întîlnirile la nivel înalt, convorbirile dintre delegațiile noastre, ale celor două țări, au dat noi impulsuri dezvoltării acestei colaborări. Iată de ce doresc să menționez și eu, cu multă satisfacție, bunele relații dintre țările noastre și să exprim convingerea că și această vizită, convorbirile pe care le-am început astăzi vor contribui la dezvoltarea în continuare a colaborării multilaterale.Am început astăzi și un schimb de păreri asupra problemelor internaționale. Am abordat, este adevărat, numai cîteva din problemele complexe și grave ale situației mondiale. Se poate spune că ne aflăm într-o perioadă în care sînt în joc viața și existența

(Continuare în pag. a IlI-a)

Toastul colonelului 

Moammer El Geddafi
Este o plăcere deosebită pentru mine să adresez un salut călduros marelui nostru prieten, președintei® Nicolae Ceaușescu, și stimatei doamne Elena Ceaușescu, aflați în vizită în țara noastră.Prețuim foarte mult această vizită în care vedem un nou prilej pentru dezvoltarea mai aprofundată a bunelor relații existente între țările noastre, pentru impulsionarea lor într-o nouă etapă.Constatăm cu satisfacție dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre, care a cunoscut realizări deosebit de importante în toate domeniile.Doresc, totodată, să mulțumesc foarte mult președintelui Nicolae Ceaușescu și doamnei Elena Ceaușescu pentru că au acceptat invitația noastră și efectuează această vizită în Jamahiria Libiană.Relațiile și prietenia dintre cele două țări ale noastre s-au dezvoltat continuu și au cunoscut o amplă evoluție de fiecare dată cînd au avut loc intilniri între noi sau schimburi de delegații la nivel înalt între cele două țări.In afară de problemele legate de raporturile bilate-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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FEMEIA
— prezenfă activă în viafa economică,

politică și social-culturală a țăriiA devenit o nobilă și frumoasă tradiție ca la începutul fiecărei primăveri, în ziua de 8 Martie, poporul nostru să aducă un fierbinte omagiu muncii rodnice, pline de abnegație și dăruire a femeilor care, în climatul democratic, de deplină egalitate, dreptate și echitate socială făurit în România socialistă, înscriu o inestimabilă contribuție în amplul efort de edificare a unei patrii tot mai înfloritoare, suverane și independente. stăpînă pe destinele sale.In acest an, printr-o coincidență cu multiple semnificații. Conferința națională a femeilor din patria noastră își desfășoară lucrările in preajma zilei de 8 Martie, Ziua internațională a femeii, consacrată pe plan internațional luptei pentru emanciparea și afirmarea femeii pe măsura rolului și a posibilităților sale în viața fiecărei națiuni, cît și la scară planetară. Pentru femeile din România aceste două evenimente capătă un sens mai profund, ele avînd loc în atmosfera de efervescentă politică caracteristică campaniei electorale și alegerilor de deputați în Marea A- dunare Națională și în consiliile populare de la 17 martie a.c., în- tr-un climat de puternic avînt revoluționar și angajare patriotică a întregului popor care. într-o deplină unitate în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. acționează cu energie, pasiune și responsabilitate comunistă pentru realiza

rea exemplară a planului pe 1985, a sarcinilor întregului cincinal actual.Ca urmare a politicii științifice, profund umaniste a Partidului Comunist Român, în anii construcției socialiste. îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, din inițiativa și prin contribuția nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-au creat condițiile economice, politice, sociale și morale pentru înfăptuirea unei depline egalități între toți cetățenii , patriei, indiferent de naționalitate și sex. pentru afirmarea plenară a potențialului creator de muncă, gîndire și acțiune al femeilor, pentru înflorirea multilaterală a personalității lor.Femeile din patria noastră, asemenea întregului popor, își îndreaptă gîndurile de aleasă recunoștință si prețuire spre tovarășuȚ Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, încercat conducător al partidului și statului nostru, ctitorul României moderne, patriot înflăcărat, eminentă personalitate a lumii contemporane, spre cel care, cu e- nergie și pasiune revoluționară, ne călăuzește pe drumul luminos al e- dificării socialismului și comunismului. Totodată, alături de toți cetățenii patriei, femeile trăiesc sentimente de Înălțătoare bucurie pentru reînvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român și în aceea de președinte al Frontului Democrației și

Unității Socialiste, văzînd în aceasta chezășia continuării procesului de dezvoltare și modernizare a societății noastre socialiste pe coordonatele trasate de istoricul Congres al IX-lea, coordonate a căror semnificație și importantă au fost confirmate de practică, ele fiind dezvoltate si îmbogățite de celelalte congrese și la conferințele naționale ale partidului.Ultimele două decenii, de cind în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, intrate în conștiința națiunii noastre sub numele de „Epoca Ceaușescu", reprezintă cei mai rodnici și mai bo- gați ani din întreaga istorie a patriei, ani de remarcabile succese în construcția noii orînduiri. în accelerarea progresului economic și social al țării, în ridicarea României pe trepte tot mai înalte de civilizație materială și spirituală, ani de excepțională activitate internațională pusă statornic în slujba idealurilor de pace, colaborare șl înțelegere între popoare. Factorul determinant al tuturor prefacerilor în care s-a angajat societatea noastră în anii de după Congresul al IX-lea l-a constituit strălucita gîndire creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. forța
Maria GHEORGHE prim-secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R.

(Continuare în pag. a V-a)
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în întâmpinarea alegerilor de la 17 martie
ANGAJARE FERMĂ, MUNCITOREASCĂ PENTRU REALIZAREA 

EXEMPLARĂ A TUTUROR SARCINILOR DE PRODUCȚIE
O IMPORTANTĂ CALE DE REDUCERE

A CONSUMULUI DE ENERGIE- 
recuperarea resurselor energetice refolosibile

In ședința din 2 martie a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, a 
subliniat necesitatea de a se asigura in fiecare 
întreprindere, la fiecare loc de muncă aplicarea 
fermă a măsurilor stabilite privind reducerea 
consumurilor materiale și de energie, introdu
cerea unui înalt spirit de ordine și disciplină in 
acest domeniu. Este știut că, în cadrul preocu

părilor pentru gospodărirea judicioasă a ener
giei, care — așa cum a indicat conducerea parti
dului — trebuie să se situeze in centrul atenției 
fiecărui colectiv muncitoresc, un loc important 
revine recuperării și valorificării resurselor 
energetice refolosibile rezultate din procesul 
de producție. In ciclul de anchete destinate re
levării bunelor experiențe, precum și a proble

melor care se ridică in legătură cu reintro
ducerea in circuitul economic a căldurii gazelor 
de ardere de la cuptoarele industriale — după ce 
intr-un articol precedent ne-am referit la acti
vitatea in acest domeniu a colectivului de Ia 
întreprinderea de autocamioane din Brașov — 
prezentăm astăzi concluziile unei investigații 
efectuate la întreprinderea de rulmenți din 
Birlad.

Ce relevă o investigație la întreprinderea de rulmenți din BirladOrganizîndu-șl activitatea în spiritul exigențelor formulate de conducerea partidului, colectivul întreprinderii de rulmenți din Birlad a reușit, de la începutul anului și pînă acum, nu numai să reducă substanțial consumurile energetice și să se încadreze în cotele repartizate, ci să și economisească peste 275 000 kWh energie electrică. In același timp, a- tenția muncitorilor și specialiștilor a fost îndreptată și spre recuperarea energiei refolosibile din sectoarele calde. Cum se desfășoară, concret, a- ceastă deosebit de importantă acțiune ?— împreună cu reprezentanții centralei și ministerului de resort am Identificat din timp toate resursele și posibilitățile de recuperare a căldurii ce poate fi utilizată în procesul de producție — ne-a spus inginerul 
Ștefan Moldoveanu, director tehnic al întreprinderii. Cantitatea totală de 
energie posibilă de recuperat din ga
zele arse, de la cuptoarele de trata
ment și forjă și din apa de răcire a 
compresoarelor de aer comprimat 
este echivalentă cu aproape 1 860 tone 
combustibil convențional pe an. Lucrările au fost prevăzute a se realiza atît prin investiții, cît și prin auto- dotare.Cum s-a trecut în practică la materializarea acestor măsuri ? Interlocutorul nostru, inginerul Dan Cioba- 
nu, șeful serviciului investiții, ne relatează :— Pentru anul 1984 au fost prevăzute două lucrări de investiții în domeniul recuperării și valorificării resurselor energetice refolosibile. Prima, pentru ’utilizarea gazelor arse, care urma să asigure recuperarea u- nor resurse energetice echivalente cu 796 tone combustibil .convențional și, a doua, pentru reintroducerea în circuitul productiv,teu ajutorul spompe- 16r de căldură, a unor resurse energetice refolosibile însumînd 344 tone combustibil convențional. Ambele obiective trebuiau să fie puse în funcțiune în luna august 1984. Instalațiile respective nu au fost însă racordate la circuitul producției nici pînă în prezentDe ce ? Aflăm că prima investiție a fost anulată de către Centrala industrială de rulmenți și organe de asamblare Brașov printr-o adresă trimisă în 24 noiembrie 1984. Motivul ? La o analiză efectuată la fața locului, în luna mai a anului trecut, de către specialiști din ministerul de resort și Institutul de cercetări științifice și inginerie tehnologică pentru sectoare calde (I.C.S.I.T.P.S.C.) București s-a ajuns la concluzia că, pe de o parte, ar fi fost necesare 467 re

cuperatoare speciale încă neproiectate și experimentate, deci foarte costisitoare. Pe de altă parte, gazele recuperate din arderea combustibilului lichid nu asigurau parametrii necesari încălzirii apei (75—95 grade C), iar pentru producerea aburilor nu erau suficiente.Lăsînd la o parte concluziile, evident îndreptățite, care au dus la anularea realizării obiectivului, se impun cîteva observații. Prima : punînd alături cele două date, august, termenul de intrare în funcțiune a capacității, și 24 noiembrie, data renunțării la realizarea investiției, observăm cît interes și operativitate au manifestat

pînă acum cantitățile necesare de freon și ulei frigorific, precum și supapele de siguranță. Și, deși am insistat în mod deosebit, iar, de mai multe ori, în analizele efectuate la ministerul de resort s-au stabilit măsuri pentru urgentarea livrării materialelor necesare, pînă în prezent n-am primit nimic. De asemenea, intrarea în funcțiune a instalației este condiționată și de realizarea gospodăriei de freon și ulei, pentru care proiectantul — Institutul de proiectare construcții de mașini (I.P.C.M.) București — n-a asigurat încă documentația. Nu înțelegem nici noi de ce noua instalație a fost re-

Incălzirea halelor de producție unor anexe tehnico-administra- în același timp, la alte șase

PRODUCȚIA DE FURAJE -
organizată temeinic, in concordanță 
cu creșterea efectivelor de animale

specialiștii din centrala de resort pentru soluționarea problemei. De asemenea, așa cum presupun specialiștii unității birlădene, probabil, institutul de specialitate nu a lăsat „în aer“ problema recuperării resurselor energetice refolosibile din căldura gazelor de ardere, ci caută în continuare o soluție eficientă. Este necesar însă să se primească, întrucît tot ei sînt principalii răspunzători de promovarea unei soluții insuficient fundamentate în prima instanță, iar pînă cînd se vor decide asupra unor noi soluții tehnice căldura gazelor de ardere continuă să nu fie integral recuperată.Care este stadiul fizic al realizării celei de-a doua capacități, cea de recuperare a resurselor energetice cu pompe de căldură 1 Amănunte ne oferă inginerul Mircea Sava, responsabilul energetic al întreprinderii :— Această investiție este destinată realizării unor instalații de recuperare a căldurii din apa de răcire a compresoarelor de aer comprimat. Cele două pompe de căldură tip GPF 315,2, livrate de întreprinderea „Tehnofrig“ Cluj-Napoca, au fost montate în luna decembrie a anului trecut. Dar nu au intrat în funcțiune deoarece furnizorul n-a asigurat nici

programată (!) în planul de investiții pe anul 1985 pentru a fi realizată abia în trimestrul II. Noi aveam mare nevoie de ea mai cu seamă acum, în sezonul rece, cînd puteam economisi 344 tone combustibil convențional.Dacă aceasta este situația investițiilor, remarcabil este faptul că specialiștii întreprinderii bîrlădene n-au stat cu brațele încrucișate, ci au conceput unele soluții de recuperare a energiei refolosibile pe care le-au materializat cu forțe proprii. Reținem, printre altele, că la un număr de 31 de cuptoare cu flacără din secția forjă s-au instalat recuperatoare gaze-aer construite în întreprindere. Fără prea mari cheltuieli, căldura gazelor de ardere, la temperaturi de 800—900 grade C, este astfel recuperată și utilizată la preîncălzirea aerului de ardere. în consecință, randamentul cuptoarelor a sporit cu circa 7 la sută, iar consumul de combustibil a fost diminuat simțitor. S-a calculat că în acest fel se realizează 
anual o economie echivalentă cu 
peste 11)60 tone combustibil conven
țional. La începutul acestui an au mai fost construite și montate încă opt recuperatoare (patru la forjă și patru în secția role), care, preluînd energia termică a gazelor arse, asi-

gură și a tive. . cuptoare-tunel de la sectorul de tratamente termice, care utilizează pro- pan, căldura se recuperează prin instalații executate tot în întreprindere și se folosește la menajere pentru în sezonul rece.— în acest mod 
circa 105 tone combustibil tot din sectoarele care, chipurile, nu ar oferi mari posibilități de recuperare — precizează inginerul M. Sava. Perseverăm, fiindcă atît la forjă, cît și la tratamente termice mai avem alte opt cuptoare de la care căldura încă se irosește. în prezent montăm alte patru recuperatoare. Atenția noastră se concentrează, firește, în primul rînd spre finalizarea investiției prevăzute în planul pe acest an. De aceea, facem un apel tovărășesc, către întreprinderea „Tehnofrig" din Cluj-Napoca să-și onoreze neîntîrziat prevederile contractuale. Dar, concomitent, ne preocupăm și de instalarea, cu forțe proprii, a recuperatoarelor la toate cuptoarele și instalațiile din sectoarele calde și mai ales de funcționarea lor cît mai bună și de sporirea eficienței lor, așa incit nici o sursă energetică refolo- sibilă să nu se irosească și să economisim cantități tot mai mari de combustibil.Ce concluzii se desprind, așadar, din investigațiile noastre ? Este meritoriu că specialiștii întreprinderii bîrlădene nu s-au împăcat cu gindul că sub ochii lor se irosesc mari cantități de resurse energetice refolosibile. Fără a dispune de condiții tehnice, de experiență deosebite în acest domeniu, au trecut la realizarea unor instalații de recuperare a resurselor energetice refolosibile, cu care economisesc combustibilul primar. Poate că echipamentele pe care ei le-au proiectat și construit nu sînt în pas cu ultimele noutăți tehnice în materie și nu realizează cele mai bune randamente energetice. Dar, datorită lor, astăzi, o parte importantă din resursele energetice refolosibile nu se mai pierd la coșul de fum, aștep- tîndu-se soluțiile oferite de proiectant. Iar cheltuielile făcute s-au a- mortizat rapid din economiile de combustibil obținute. în legătură cu cauzele întîrzierii adoptării unei rezolvări de fond a problemei recuperării resurselor energetice refolosibile și a măsurilor care se impun, vom continua investigațiile la institutul amintit și la forurile de resort.

Petru NECULAcorespondentul „Scînteii”

Recent, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
analizind rezultatele recensămintului animalelor din 
acest an, a apreciat că, fată de rezultatele recensă
mintului anterior, la 1 februarie 1985 numărul anima
lelor Înregistrate este mai mare la toate speciile de 
bază. Aceasta este de natură să asigure condiții pen
tru creșterea livrărilor la fondul de stat și realizarea 
programului de autoaprovizionare a populației cu 
produse agroalimentare.

Pe baza concluziilor rezultate, Comitetul Politia 
Executiv a indicat ca, în continuare, să fie luate mă
suri energice în vederea sporirii natalității și creșterii 
efectivelor de animale la nivelul prevăzut pentru acest 
an și in perspectivă. In acest scop, pentru înfăptuirea

programului de dezvoltare a zootehniei, o deosebită 
importantă are aplicarea fermă a prevederilor Legii 
organizării producerii și folosirii rationale a resurselor 
de nutrețuri. Intre altele, această lege instituie obli
gativitatea pentru unitățile agricole de a folosi cu 
randament ridicat toate suprafețele destinate produ
cerii furajelor, de a stabili structuri corespunzătoare 
de culturi, de inaltă productivitate și cu un conținut 
ridicat de substanțe nutritive, plantele leguminoase 
perene în cultură pură și in amestec cu graminee tre
buind să fie extinse pe cel puțin 60 la sută din supra
fața arabilă prevăzută pentru furaje. Am urmărit în 
unități agricole din județul Dolj cum se acționează in 
această privință.

prepararea apei grupurile sociale
economisim alte

Problema gospodăririi cît mai judicioase a resurselor de nutrețuri existente, astfel îneît acestea să ajungă pînă la noua recoltă, se pune cu deosebită acuitate în acest început de primăvară, datorită prelungirii timpului frig'uros, și întîrzierii apariției de. Cu această agricole tități îndestulătoare de furaje pentru hrana animalelor în perioada de stabulație. în această situație se află unități agricole din județul Dolj.în ancheta noastră am urmărit cum se acționează pentru folosirea economicoasă a furajelor existente, pentru ajutorarea unităților agricole cărora nu le ajung stocurile actuale de nutrețuri de mai ales ce probleme trebuie soluționate. astfel îneît în acest an toate unitățile a- gricole să-și asigure din producție proprie cantitățile de furaje de care au nevoie.Ce învățăminte se desprind din experiența u- nitătilor agricole fruntașe ? Cele șapte cooperative „ _ ____ciația de creștere și îngrășare a taurinelor din consiliul agroindustrial Amărăști au și în prezent un excedent de furaje care însumează circa 7 000 tone suculente și 2 400 tone grosiere. Acum, la început de primăvară, în parcurile de furaje ale cooperativelor agricole A- mărăștii de Sus, Amărăștii de Jos, Praporu, Dobrotești și cele ale asociației de creștere și îngrășare a taurinelor sînt încă multe sire de fîn sau grosiere neîncepute, ca și multe silozuri pline ochi cu nutrețuri de bună calitate. Este aceasta prima explicație a producției de lapte și a sporului de creștere în greutate ridicate ce se realizează în acest consiliu agroindustrial. „Ca și în ceilalți ani avem o situație bună în ce privește asigurarea furajelor — ne spunea Mihai Florea, președintele consiliului agroindustrial Amărăști. Cum reușim ? Din păcate, în multe unități agricole și chiar la organele agricole începe să se discute problema asigurării furajelor foarte tîr- ziu, in octombrie sau chiar noiembrie. cînd nu mal este ce aduna de

furajelor pentru masă ver- atît mal pregnantă este cerință în cazul unităților care nu și-au asigurat can-

care dispun, dar

făcut din strînge-pe cîmp. Noi amrea și depozitarea furajelor o preocupare permanentă. Această acțiune este organizată și se desfășoară neîntrerupt, din primăvară, cînd apar furajele pentru masă verde, pînă toamna tjrziu, cînd adunăm toate resturile vegetale. Am avut un singur caz în consiliul nostru. C.A.P. Apele Vii, care, din motive obiective, avea deficit de furaje grosiere. Prin redistribuirea unor cantități de asemenea furaje din celelalte unități, problema a fost rezolvată".Anul trecut, C.A.P. Amărăștll de Sus a obținut venituri de peste un milion lei din vînzarea furajelor excedentare unităților care duceau lipsă. „Și anul acesta avem de vîn- dut destule furaje — ne spunea Marcel Nițu, președintele acestei coope

Este însă cît se poate de evident că aceste acțiuni se justifică numai în măsura în care ele rezolvă situația critică din momentul de față. Procedeul de a apela la cămara celor harnici pentru a-i ajuta pe cei ce tratează superficial și fără răspundere problema furajelor nu poate reprezenta o bază pentru îmbunătățirea. încă din acest an. a activității din acest sector. ..Sîntem pe deplin conștienți de această problemă — ne spunea tovarășul Constantin Bulugiu, directorul direcției agricole. Analizind actuala stare de lucruri, comitetul județean partid a stabilit un amplu de măsuri imediate și de tivă, care să dea garanția menea situații nu se vorpeta. Avem vedere ca fiecare unitate agricolă să-și asigure din producția proprie necesarul de furaje, de cea mai bună calitate. Și aceasta începînd chiar cu anul în curs". Redăm cîteva șurile zate :• în

de program perspec- că ase- mai rein

ECONOMISIREA METALULUI
tm obiectiv care impune acțiuni perseverente 

pentru modernizarea sectoarelor calde 

Promovarea largă a tehnologiilor de vîrf în turnarea cu precizie a pieselorCu deplin temei, nivelul de tehnicitate al unei întreprinderi industriale, ce execută piese turnate este a- preciat și după cantitatea adaosurilor de turnare. Adică după posibilitatea de a realiza piese turnate din metal cît mai aproape de formele lor finale de utilizare. Nu este tot una dacă o piesă rezultă din turnare cu un adaos de 10 la sută sau de numai 2 la sută. Este ușor de presupus că un procent mai ridicat înseamnă un volum mai mare de prelucrări mecanice pentru a aduce piesa la forma finală, ceea ce presupune consum suplimentar de energie și manoperă, fără a mai vorbi de metalul piprdut, transformat în șpan. Este și motivul pentru care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru făcute in unități industriale insistă cu precădere asupra generalizării tehnologiilor moderne de turnare de precizie, acestea fiind un element esențial al modernizării sectoarelor calde.Un rol deosebit în elaborarea unor tehnologii de vîrf, cu înalt randament și o eficiență economică superioară în producție revine specialiștilor din institutele de cercetare și inginerie tehnologică, din unitățile productive și din învățămîntul superior. Experiența bună existentă în acele întreprinderi în care s-a înțeles că de modernizarea propriilor turnătorii depinde într-o măsură e- sențială bunul mers al activității în sectoarele prelucrătoare dovedește că tehnologiile necesare există, că ele au depășit granița experiențelor de laborator, probindu-și eficiența în practica productivă.
Vidul - liantul formelor 

de turnareO asemenea tehnologie, care și-a dovedit pe deplin avantajele, este turnarea in forme vidate. In anul 1982 existau în întreaga lume 86 de Instalații de turnare în forme vidate, dintre care una și în țara noastră —

la întreprinderea „Vulcan" din București. Ce aduce nou această tehnologie ? Se știe că pentru a turna o piesă de metal se execută mai întîi o formă din nisip, întărit cu lianți. Pentru o tonă de piese turnate sînt necesare în medie 4 tone de nisip, din care aproape jumătate nisip nou, neregenerat. Aceasta înseamnă, evident, energie cheltuită cu extracția și transportul nisipului și, pe deasupra, cu uscarea formelor. Turnarea în forme vidate ne dovedește că se poate și altfel, adică cu mai puțin nisip și mai puțină energie. Nisipul ■poate fi pus într-o formă din care se extrage aerul. E suficientă o depresiune de 0,5 atmosfere pentru ca praful fin de siliciu să devină tare ca piatra, realizînd astfel idealul : o formă compactă, dură și cu o compoziție uniformă, condiții esențiale pentru o turnare de precizie. După turnare, cînd „se taie" vidul, nisipul cade curat din formă și poate fi re- folosit aproape în întregime. Iar piesa iese și ea fără adaosuri. Se economisesc mari cantități de nisip, importante cantități de energie șl un mare volum de manoperă.
Ce demonstrează rezultatele 

de la întreprinderea „Vulcan"Elaborată pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către specialiștii din întreprinderea „Vulcan" în colaborare cu cadre didactice de la Institutul politehnic București, această tehnologie a fost aplicată, începînd din anul 1981, fiind pusă în funcțiune o linie mecanizată de turnare a fontei în forme vidate cu o capacitate de circa 3 000 tone pe an. Avantajele ei față de metodele clasice de turnare sînt elocvente, ele fiind dovedite din plin în cei patru ani de funcționare continuă a instalației. Iată cîteva dintre ele, calculate la o tonă de piese turnate :
• Determină o creștere cu peste 

70 la sută a productivității muncii, 
față de metodele folosite pînă in 
prezent, creind condiții mult mai

bune de lucru celor care muncesc in 
asemenea sectoare ;

• Generează o reducere cu 70 Ia 
sută a consumului de energie elec
trică și cu aproape 85 la sută a celui 
de gaz metan ;

• Se realizează o diminuare 
aproape totală a consumului de lianți 
și de amestecuri de formare ;

• Pe 200 mp suprafață producti
vă, întreprinderea bucureșteană rea
lizează cu instalația de turnare in 
forme vidate circa 200 tone de piese 
pe lună, care prin procedeul clasic 
ar necesita o suprafață de cinci ori 
mai mare.Dacă la toate acestea mai adăugăm faptul că precizia de turnare este similară cu cea obținută la turnarea în forme-coji și se apropie de aceea realizată la turnarea în modele ușor fuzibile, că se reduce cu 50 la sută volumul de manoperă și energie în fazele de prelucrare ulterioară a pieselor turnate, este lesne de observat superioritatea acestui procedeu fată de cel clasic. Merită menționat, totodată, că instalația construită la întreprinderea „Vulcan" s-a amortizat în numai 14 luni.

Generalizarea procedeului-
- o acțiune ce nu mai suferă 

amînareEste firesc să ne întrebăm, după aproape patru ani. timp în care și-a demonstrat cu prisosință eficienta, care este stadiul generalizării în industrie a tehnologiei de turnare a pieselor în forme vidate. Cu atît mai mult cu cît din experiența întreprinderii „Vulcan" rezultă că procedeul permite fabricarea unor piese cu o greutate cuprinsă între cîteva kilograme și trei tone, deci gabarite în- tîlnite la multe din piesele din fontă sau otel ce se toarnă în unitățile industriale din țară. Față de avantajele enumerate mai sus se constată insă că această modernă și eficientă tehnologie este departe de

ÎNVĂȚĂMINTE desprinse din anul trecut 
PENTRU ACTIVITATEA VIITOARE

Anchetă în unități agricole din județul Dolj

agricole șl Aso-

Instalația de turnare a pieselor in forme vidate, aflată în funcțiune la Întreprinderea „Vulcan” din Capitală, își demonstrează din plin marea sa eficiență economicăceea ce ar presupune o adevărată generalizare. De altfel, trebuie să Informăm cititorii că ziarul nostru a scris în repetate rînduri despre această tehnologie, subliniind atit avantajele sale economice, cît și necesitatea extinderii ei rapide. Dar deși de atunci a trecut destul de mult timp, s-a acționat cu încetineală, astfel îneît în prezent lucrurile nu s-au schimbat simțitor.„Aplicarea tehnologiei de turnare în forme vidate și în alte întreprinderi este destul de limitată, aprecia prof. univ. dr. ing. Voicu Brabie, de la Facultatea de metalurgie a politehnicii bucureștene, procedeul utilizîndu-se nu pe linii tehnologice mecanizate de genul celei de la „Vulcan" — în curs de extindere, ceea ce va însemna o dublare a capacității actuale — ci pe instalații mai simple, de mică capacitate. Este cazul întreprinderilor „Semănătoarea" din București și al celei de utilaj minier din Baia Mare, al turnătoriei mixte de la Combinatul siderurgic Galați și altor două sau trei unități, unde turnarea în forme vidate a fost introdusă, de regulă. ca urmare a strădaniilor unor oameni cu adevărat preocupați de noul științific și tehnologic sau de unii tineri absolvenți, cîștigați de idee încă din timpul facultății".Poate chiar mai puțin favorizată, cel puțin deocamdată, este și soluția elaborată , de Institutul de cercetare științifică, inginerie tehnologică

înpe scurt din mă- preconi-

economică

rative agricole. Și aceasta fiindcă avem un principiu pe care-1 respectăm cu strictețe : ca să ai furaje mal întîi trebuie să le produci. Iar noi, pe lingă producțiile bune pe care le realizăm la plantele de nutreț cultivate în ogor propriu, adunăm tot ce rezultă ca resturi vegetale de la celelalte culturi : coletele de sfeclă de zahăr, capitulele de floa- rea-soarelui și vrejii de soia, fasole și cartofi. Apoi, facem o mare economie la furajele pe care le depozităm pentru iarnă, ținînd animalele pe pășunea cultivată din primăvară pînă toamna cînd se face frig".în mod deosebit am reținut în a- eest consiliu și preocuparea pentru îmbunătățirea calității furajelor de volum, cunoscute ca fiind mai slabe în proteină și unități nutritive. „Creșterea indicelui de consumabi- litate și de digestibilitate și sporirea conținutului de proteină constituie o chestiune esențială pentru folosirea cu eficiență sporită și înlăturarea risipei la furajele de volum — ne spune Ilie Tache, directorul Asociației de creștere și în- grășare a tineretului taurin Amă- răști. Noi, chiar acum, într-o perioadă critică, realizăm, numai cu furaje de volum, un spor de creștere în greutate de peste 420—450 grame pe zi și pe animal. Pentru a- ceasta toate furajele se administrează numai tocate și defibrate, ceea ce le sporește mult consumabllita- tea. Apoi, folosim diferite procedee pentru Înnobilarea grosierelor. în scopul creșterii conținutului lor de proteină digestibilă. Pentru aceasta, folosim zilnic 220 kg de uree furajeră, revenind în medie pe animal circa 120 grame, care se admi- .nistrează în amestec cu grosiere tocate. plus suport energetic. De a- semenea. utilizăm și ciocălăil droj- duiți. Prin aceste metode de adaos conținutul de proteină digestibilă al rațiilor crește cu peste 50 la sută". Am insistat asupra acestor procedee Întrucît ele ar trebui să capete o largă utilizare, deoarece în majoritatea unităților agricole înlocuirea furajelor valoroase cu grosiere impune ca acestea să fie cît mai bine preparate pentru a fi consumate de animale.în unitățile agricole din alte consilii agroindustriale — Bechet, Dra- galina. Poiana Mare și Bîrca — se înregistrează la ora actuală Importante deficite de fin. suculente și chiar grosiere. într-o situație cu totul a-

în mod respon- fermă a acestor

structura plantelor de nutreț cultivate ponderea lucernei va crește în acest an la 60 la sută, față de 39 Ia sută în anul 1984. în acest scop unitățile agricole și-au produs în anul trecut 200 tone de sămință de lucernă ;• Se vor extinde suprafețele cultivate cu sfeclă și gulii și alte plante de nutreț rădăcinoase. astfel înr cit sfecla furajeră să cuprindă 3 200 hectare, față de 2 000 în anul trecut ;• Fiecare unitate agricolă va semăna 50—200 hectare cu dovleci furajeri, în cultură intercalată, in lanurile cu porumb pentru boabe ;• Organizarea pe lîngă fiecare fermă a unor pajiști cultivate care să asigure masă verde pentru hrana animalelor pentru 150—200 zile ;• Ridicarea potențialului productiv al celor 46 300 hectare de pajiști naturale, prin lucrări agropedoa meliorative specifice, pentru a se obține o producție de 20—25 tone de masă verde la hectar.Desigur, trecerea săbii la aplicareamăsuri și a altora cuprinse în programul județean de dezvoltare a zootehniei trebuie să constituie încă de acum o preocupare de bază pentru organizațiile de partid de la sate și pentru conducerile tuturor unităților agricole. Discuțiile avute cu mal mulți specialiști din producție și cadre de conducere din agricultura județului au reliefat existența șl a altor probleme care trebuie să-și găsească o soluționare corespunzătoare, pentru ca într-adevăr producerea și asigurarea furajelor în cantitățile și structura prevăzute să poată deveni realitate. Mai întîi este vorba de suprafața destinată producerii furajelor în ogor propriu. Pentru anul 1985 această suprafață, și așa re- strînsă, a fost redusă cu 3100 hectare. Or, aceasta reprezintă foarte mult dacă avem în vedere că in județul Dolj pășunile șl fînețele naturale ocupă mai puțin de 50 000 hectare și că pentru acest an se prevăd creșteri mari ale efectivelor de bovine și ovine. Tot în această ordine de idei se pune și problema ca toate plantele de nutreț, fie că este vorba de porumb pentru siloz, mazăre sau altele, cultivate pe terenurile repartizate prin plan producerii de furaje, să nu li se schimbe destinația care le-a fost dată prin planul de producție. Nu lipsită de inte-și proiectări pentru sectoare calde, care a întocmit proiectul unei instalații pentru turnarea în forme vidate prevăzută a avea un înalt grad de automatizare. După cite am fost informați, ea urmează să fie introdusă în proiectele de modernizare a unor turnătorii din cîteva întreprinderi, printre care și „23 August" din București.Este evident că stadiul de extindere a noii tehnologii nu este satisfăcător. această stare de lucruri fiind în flagrantă contradicție cu sarcinile mari pe care întreprinderile industriale le au in ce privește reducerea consumurilor energetice și de materii prime, creșterea productivității muncii și ridicarea calității producției. Avem la îndemînă o experiență care s-a impus, iar la institutul de specialitate s-au elaborat documentații judicios gîndite. Ne situăm din acest punct de vedere printre puținele țări din lume care ar putea aplica pe scară largă procedeul de turnare în forme vidate. Pornind de la cerințele majore cuprinse in amplul program de modernizare a sectoarelor calde din întreaga economie, important este acum să se treacă cu operativitate și răspundere la aplicarea în cît mai multe întreprinderi a acestei tehnologii moderne, precum și a altora pe care ne propunem să le prezentăm lntr-un număr viitor al ziarului.
Vlaicu RADU

parte se află unele asociații de creștere și îngrășare a taurinelor.. cum sint cele din Terpezița, Izvor. Pîr- șani și Băilești, ale căror stocuri actuale de furaje nu le permit să a- sigure hrană animalelor pînă la noua recoltă. „în aceste condiții, la indicația comitetului județean de partid — ne spunea Florin Petrescu. director cu zootehnia la direcția agricolă județeană — desfășurăm o amplă acțiune de redistribuire a furajelor existente. Totodată, urmărim aplicarea unui complex de măsuri care să asigure buna gospodărire a furajelor, utilizarea lor e- conomicoasă și înlăturarea risipei sau degradării acestora".

res este și propunerea președintelui C.A.P. Amărăștii de Sus, inginerul Marcel Nițu, care arăta că în zonele cu mari resurse de resturi vegetale pot fi create stocuri mari de furaje însilozate pentru unitățile din zonele mai deficitare în asemenea resurse. „Cu aceeași cantitate de motorină — ne spune acesta — In zonele colinare se recoltează 5—10 tone de resturi vegetale, pe cînd noi, la cîmpie și pe terenuri irigate, stringem și peste 60 tone. Dacă am avea asigurată motorina și baza tehnică necesară, în zonele din sudul județului s-ar putea crea mari stocuri de furaje pentru unitățile care de obicei duc lipsă".Faptele desprinse pe parcursul Investigației noastre pun în evidență că în unitățile agricole din județul Dolj se acționează energic pentru buna gospodărire a furajelor, astfel îneît acestea să ajungă pentru hrana animalelor pînă la noua recoltă. Totodată, a rezultat preocuparea ca din acest an toate unitățile agricole să-și asigure din producție proprie cantitățile de furaje de care au nevoie corespunzător cu efectivele de care dispun. Important este însă ca încă din această perioadă organele agricole județene și conducerile tuturor unităților agricole să întreprindă măsurile ce se impun, spre a exista garanția înfăptuirii întocmai a programului stabilit de comitetul județean de partid privind asigurarea tuturor cantităților de furaje pentru acest an, gospodărirea și folosirea lor cu maximă eficiență.
Aurel PAPADIUC 
Nicolae BABALĂU corespondentul „Scînteii”
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VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A TOVARASOIVI NICOLAE CEAUSESCU
IMEUNA CU TDUARASA ELENA CEAUSESCU, IN IAMAHIRIA ARABA LIRIANA POPULARA SOCIALISTA

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

Președintele Nicolae 
s au relntîlnit 

si

Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu 
cu colonelul Moammer El Geddafi 
doamna Safia farkash

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au reîn- tilnit marți cu colonelul Moammer El Geddafi și doamna Safia Farkash, in cadrul unui dineu intim oferit de gazde în onoarea înalților oaspeți români.Dineul s-a desfășurat într-o at mosferă de caldă prietenie, sub semnul căreia au avut loc întreaga vizită, dialogul la nivel înalt româ- no-litoian.

(Urmare din pag. I)omenirii. Cursa înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, a dus la o agravare fără precedent a situației mondiale.Am căzut de acord cu prietenul meu Geddafi că problema fundamentală a epocii noastre este oprirea cursei înarmărilor, dezarmarea și, în primul rînd, dezarmarea nucleară, asigurarea păcii întregii lumi. Folosirea armamentului nuclear înseamnă distrugerea a înseși vieții pe planeta noastră. De aceea, nu mai este posibil și nu se poate admite să se ajungă la un război nuclear.Noi apreciem în mod deosebit acordul pentru începerea, în martie, a negocierilor dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Ame- ricii. După cum este bine cunoscut, urmează să fie discutate problemele armelor nucleare de diferite tipuri și oprirea militarizării spațiului cosmic. Sînt probleme care privesc toate popoarele lumii și de aceea noi considerăm că toate țările, mari sau mici, fără deosebire de orînduire socială, trebuie să-și aducă contribuția la soluționarea lor.Ne pronunțăm pentru oprirea Imediată a producerii și amplasării de noi arme nucleare, în mod deosebit pentru încetarea amplasării armelor nucleare americane în Europa și a contramăsurilor nucleare sovietice.Cred că țările mici șl mijlocii, în rîndul cărora se află și România și Jamahiria Libiană, țările nealiniate, țările în curs de dezvoltare pot și trebuie să aibă un rol mai important în asigurarea păcii și în soluționarea, în general, a problemelor grave pe plan mondial. Uriașele mijloace care se cheltuiesc astăzi pentru înarmare — care au depășit 800 miliarde dolari — trebuie să fie reduse, și aceste mijloace să fie folosite pentru dezvoltarea economico-socială, 

în mod deosebit pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare.în general, ne pronunțăm pentru întărirea solidarității țărilor în curs de dezvoltare, pentru a putea să ducă tratative reale cu țările dezvoltate în vederea lichidării subdezvoltării, a realizării noii ordini economice mondiale, inclusiv pentru o soluționare globală a datoriilor, foarte mari, ale țărilor în curs de dezvoltare.România s-a pronunțat totdeauna pentru renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, pentru soluționarea tuturor conflictelor și problemelor litigioase dintre state numai prin tratative. Viața a demonstrat și demonstrează că este în interesul popoarelor — pentru a-și apăra independența și suveranitatea — să , găsească soluții politice problemelor dintre ele. De altfel, într-un caz concret, care a privit Jamahiria Libiană, s-a și acționat în acest sens.Noi am sprijinit totdeauna lupta de eliberare a popoarelor. Putem spune că, de fapt, lichidarea dominației coloniale este spre sfîrșit. Au apărut zeci de noi state independente. Acum se pune problema întăririi independenței, consolidării acestei independențe din punct de vedere economic. Noi sprijinim activ Namibia pentru a-și cuceri independența și ne pronunțăm ferm împotriva politicii de apartheid în Africa de Sud.în ce privește Orientul Mijlociu, ne-am pronunțat totdeauna pentru retragerea Israelului din teritoriile ocupate, pentru soluționarea problemei palestiniene pe baza dreptului la autodeterminare, inclusiv pentru realizarea unui stat palestinian independent. Apreciem că și acum aceasta este singura cale pentru o soluție globală în Orientul Mijlociu.Considerăm că trebuie realizată hotărîrea Organizației Națiunilor Unite din toamna anului trecut privind o conferință internaționa

lă, cu participarea tuturor țărilor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Considerăm că Organizația Națiunilor Unite poate avea un rol important în organizarea acestei conferințe și în asigurarea desfășurării sale cu succes pentru realizarea unei păci trainice și juste în Orientul Mijlociu.în general, ne pronunțăm pehtru 
o soluție politică și' în conflictul dintre Iran și Irak, ca și în alte conflicte. Pot exista diferite aprecieri sau puncte de vedere cu privire la cauzele care au dus la un conflict sau altul — poate unii sînt mai mult vinovați, alții mai puțin vinovați — dar acum problema esențială nu este de a se continua războiul care provoacă zilnic mii și mii de inorți și pagube uriașe economiilor țărilor respective. Este rațional să se țină seama de interesele popoarelor și să se oprească aceste conflicte, să se acționeze pentru o soluționare a problemelor prin tratative. în definitiv, să ne uităm ce s-a întîmplat întotdeauna în lume : chiar cel de-al doilea război mondial, pînă la urmă, a fost încheiat și problemele s-au rezolvat la masa tratativelor. Nu există altă cale !Noi considerăm că trebuie să acționăm pentru ca relațiile dintre state să se bazeze pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe respectul integrității teritoriale a fiecărui stat, pe respectul dreptului fiecărui popor de a-și alege dalea dezvoltării pe care o dorește fără nici un amestec din afară. Nu putem recunoaște nimănui dreptul de a spune că îi place orînduirea dintr-un , stat și nu-i place orînduirea din alt stat — este dreptul fiecărui popor să-și aleagă liber calea dezvoltării,, așa cum dorește el. De altfel, numai imperialiștii, colonialiștii au acționat— și doresc și acum să acționeze— în acest fel. Popoarele care au 

scuturat dominația imperialistă și colonialistă, care își făuresc o viață liberă trebuie să-și întărească solidaritatea și să acționeze pentru o lume a egalității și dreptății sociale.Sînt multe probleme de soluționat. Lupta împotriva oricărei forme de dominație imperialistă trebuie dusă cu toată hotărîrea. Lupta pentru pace și dezarmare trebuie să constituie o problemă a fiecărui popor, a fiecărui om politic, a fiecărui om de stat. Nu ne facem datoria față de popoarele noastre, față de toate popoarele dacă nu apărăm pacea, libertatea și independența popoarelor! Numai în condiții de pace putem să ne ocupăm cu toate forțele de bunăstarea și fericirea fiecărei națiuni, a popoarelor noastre și să conlucrăm cu alte națiuni pentru progresul fiecăreia.în acest spirit am început convorbirile astăzi, le vom continua mîine și eu am convingerea că vom ajunge și în aceste domenii la concluzia că trebuie să întărim conlucrarea și solidaritatea noastră, a tuturor popoarelor care doresc să fie libere și independente, încă de mult se spune că un popor care asuprește pe altul, un popor care nu recunoaște dreptul la existență, independență al altui popor nu poate fi nici el liber. Trebuie să facem în așa fel încît conlucrarea dintre popoarele noastre să servească bunăstării, libertății și independenței popoarelor noastre, întăririi politicii de pace și colaborare internațională.în încheiere, doresc încă o dată să-mi exprim satisfacția pentru bunele relații dintre țările noastre și convingerea că discuțiile din aceste zile vor contribui Ia dezvoltarea mai puternică a colaborării, în interesul ambelor țări și popoare, aL cauzei păcii.Urez o colaborare cît mai bună între România și Jamahiria Libiana, între popoarele noastre ! 
(Aplauze). *

TOASTUL COLONELULUI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus o coroană de flori 

la Monumentul martirilor de la Hani

(Urmare din pag. I)rale, care se dezvoltă bine — după cum am arătat—actuala vizită ne va permite, totodată, să facem un schimb de opinii în legătură cu problemele complexe și de o deosebită gravitate ale vieții internaționale.Țara noastră, cafe are un rol important în cadrul mișcării de nealiniere, și România, care s-a evidențiat printr-o activitate deosebită în viața internațională, pot contribui împreună la reducerea încordării și la soluționarea complexelor și gravelor probleme internaționale ale zilelor noastre.Fără îndoială, împărtășim aceeași îngrijorare pentru situația încordată din relațiile internaționale, datorită politicii imperialiste 
a sistemului capitalist.în afara problemelor generale care frămîntă omenirea și, în primul rînd, a celor de natură economică, după cum am și discutat, există o serie de alte importante probleme, în principal cele legate

Convorbiri economice 
româno - libieneTovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, au purtat convorbiri cu privire la dezvoltarea colaborării industriale și în alte domenii economice de interes comun cu maiorul Abdel Salam Jalud, Aii Abdel Salam Treki, secretarul Comitetului Popular al Biroului de legături externe, Musa Abu FreiWa, secretarul Comitetului Popular pentru economie și industria ușoară, Ibrahim Al-Faqi Hassan, secretarul Comitetului Popular pentru asigurări sociale, Fawzi Shakshuki, secretarul Comitetului Popular pentru planificare și petrol, președintele părții libiene în Comisia mixtă de colaborare româno-libiană..Tovarășul Gheorghe Oprea s-a întilnit, de asemenea, cu secretarul Comitetului Popular General, Mohamed Al-Zarouq Rajab, cu secretari ai Comitetelor Populare pentru diferite domenii de activitate.în cadrul acestor intîlniri au fost examinate și stabilite programe și acțiuni concrete de colaborare în vederea finalizării înțelegerilor convenite cu prilejul actualului dialog la nivel înalt româno-libian.

MOAMMER EL GEDDAFIde agravarea cursei înarmărilor — care s-a extins și în spațiul cosmic — și a acumulărilor de arme în lume.Credem că noi, atît Jamahiria Libiană, cît și România, putem să ne aducem contribuția pentru ca marile puteri să găsească o cale de înțelegere, să contribuim împreună la succesul viitoarelor convorbiri de la Geneva. Aceasta nu numai pentru că problemele actuale depind exclusiv de marile puteri, dar și pentru că noi, ca state mici, trebuie să putem să aducem contribuția noastră la soluționarea lor.Toate popoarele, șl mai ales cele mici, care pot deveni victime ale cursei nimicitoare a înarmărilor, sînt^interesate în a consolida pacea internațională.Jamahiria Libiană și România au aceleași interese și depun eforturi pentru pace în lume. De aceea, este necesar, din partea noastră, să desfășurăm' în continuare eforturi în această direcție.Desigur, marile puteri poartă
Noul dialog româno-libian la nivel înalt 

— expresie a dorinței de a întări 
colaborarea rodnică dintre cele două țăriPresa și celelalte mijloace de informare în masă libiene reflectă, în ample relatări, comentarii și emisiuni de radio și televiziune vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă, la invitația colonelului Moammer El Geddafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie.AGENȚIA DE PRESĂ NAȚIONALĂ JANA a transmis relatări în flux despre sosirea președintelui României socialiste, ceremonia primirii oficiale la aeroportul internațional din Tripoli, începerea convorbirilor oficiale și dineul oferit de gazde, in onoarea înalților oaspeți români. Vizita — se subliniază — are loc „în cadrul relațiilor de colaborare existente între cele două țări prietene".COTIDIANUL „AL-FAJR AL- 

marea răspundere, , prin cursa înarmărilor ele împingând omenirea spre catastrofă. Dar problema păcii este în primul rînd problema tuturor popoarelor lumii și răspund de ea toate națiunile.Totodată, țările mici nu trebuie să stea deoparte pentru ca marile puteri să se înțeleagă în continuare pe seama lor..Experiența Jamahiriei Libiene, care a acționat pentru rezolvarea corespunzătoare și a sprijinit soluționarea unor conflicte. regionale, demonstrează concret că se poate ajunge la o reglementare a problemelor în asemenea cazuri.Referindu-se la o serie de probleme internaționale, la lupta popoarelor pentru independență, pentru consolidarea economică și socială, pentru o dezvoltare liberă, în conformitate cu aspirațiile lor, colonelul Moammer El Geddafi a spus :Noi sîntem de partea popoarelor, pentru întărirea capacității lor de luptă împotriva imperialismului și capitalismului. Toate

JADID" deschide pagina întîi cu titlul pe trei coloane „încep convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și conducătorul Moam- \ mer El Geddafi" in care relevă semnificația noului dialog româ
Revista presei 

libiene

no-libian la nivel înalt Textul este însoțit de fotografii și prezintă momentele primei zile a vizitei.Intr-un articol amplu, același ziar evidențiază evoluția pozitivă a relațiilor româno-libiene, conlucrarea bilaterală în diferite domenii, spre binele și în folosul celor două țări și popoare. Ziarul relevă că vizita înalților oaspeți ro

eforturile noastre din. această perioadă silit îndreptate în această direcție. 'în continuare, după ce a expus considerentele sale privind conflictul din Orientul Mijlociu și s-a referit la situația poporului palestinian, la lupta sa, la necesitatea instaurării păcii în Orientul Mijlociu, colonelul Moammer El Geddafi a spus : Noi nu credem în necesitatea împărțirii lumii pornind de lă considerente religioase și nici nu credem în state constituite pe baze religioase.în încheiere, colonelul Moammer El Geddafi a spus : Vă mulțumesc, stimate prietene, și doamnei, care vă însoțește pe dumneavoastră în această vizită, vă mulțumesc pentru această vizită și sperăm ca în cursul discuțiilor și convorbirilor să continuăm schimbul nostru de păreri. Sînt sigur că în cadrul convorbirilor vom găsi noi modalități de dezvoltare a cooperării între țările noastre.Vă mulțumesc. (Aplauze).

mâni în Jamahiria Libiană se înscrie în cadrul acțiunilor de întărire a relațiilor dintre poporul român și poporul libian, a cooperării economice, pusă în : slujba ambelor națiuni.POSTUL NAȚIONAL DE TELEVIZIUNE a transmis reportaje' ample de la sosirea pe aeroportul internațional din Tripoli și a reflectat toate celelalte momente ale vizitei, convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și colonelul Moammer El Geddafi.POSTURILE DE RADIO LIBIENE și-au început buletinele de știri și radiojurnalele cu informații ample despre desfășurarea vizitei înalților oaspeți români. Ele au difuzat, totodată, comentarii în care s-a subliniat semnificația deosebită a vizitei și a convorbirilor la nivel înalt pentru cele două țări și popoare, pentru cauza înțelegerii și păcii între țările lumii..

TRIPOLI 5 (Agerpres). — Marți dimineața, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu ău depus o coroană de flori la Monumentul martirilor de la Hani, care evocă eroismul luptelor din octombrie 1911 împotriva armatelor italiene coloniale.Monumentul a fost ridicat în 1980
VIZITE ALE TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat, în cursul dimineții de marți, vestigiile feniciene și greco-romane ale orașului antic Sabratha.Gazdele, în frunte cu inspectorul general al monumentelor arheologice, au exprimat cu căldură to

sub forma unui obelisc, înalt de 15 metri, pe laturile căruia sint sculptate inscripții cinstind memoria celor ce au căzut la datorie apărind pământul patriei;A fost prezent tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.Erau de față ambasadorul României la Tripoli, Florea Ristache, și secretarul Comitetului Popular al Biroului Popular al Jamahiriei Ara

varășei Elena Ceaușescu sentimentele de gratitudine pentru onoarea ce li s-a făcut prin această vizită.Au fost prezentate cu acest prilej vestigiile de la Sabratha — unele da tind din secolul al V-lea î.e.n. — mărturii strălucite ale unei străvechi civilizații. 

be Libiene Populare Socialiste la București, Abdel Hamid Farhat.La sosire, o gardă militară a prezentat onorul.După depunerea coroanei de flori s-a păstrat un moment de reculegere.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste.

Tovarășa Elena Ceaușescu a avut, la încheierea vizitei, cuvinte de apreciere față de eforturile depuse de autoritățile și oamenii de știință libieni pentru ocrotirea acestor mari valori istorice de pe cuprinsul orașului antic Sabratha.
i
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în întîmpinarea alegerilor de la 17 martie

ÎNTÎLNIRILE DINTRE 

CANDIDAȚI SI ALEGĂTORI

Un amplu dialog al răspunderii tivite, al spiritului și inițiativelor
gospodărești pentru dezvoltarea orașelor și satelor țării

„La înfăptuirea propunerilor 
de azi vom participa cu toții"Sala de festivități a Casei armatei din orașul Rîmnicu Sărat era plină ochi. Peste 300 de alegători din circumscripția electorală nr. 1 orășenească veniseră la întîlnirea cu candidatul F.D.U.S. în alegerile de deputați în consiliul popular, Gheor- ghe Radu, actualul primar al orașului.Ca șî la alte întîlniri de acest fel, dialogul a început prin trecerea în revistă a bilanțului legislaturii ce se încheie. In actualul cincinal au fost alocate fonduri de la bugetul statului pentru dezvoltarea orașului în valoare de peste 3 miliarde lei. Rîmni- cenii și-au mărit zestrea industrială cu o turnătorie de fontă, o fabrică de mobilă, o întreprindere de organe de asamblare, una pentru producerea și industrializarea legumelor și fructelor, cu numeroase secții în unitățile vechi. Ritmul mediu anual de creștere a producției industriale a fost de circa 18 la sută. In 1984 valoarea exportului a fost de 204,9 milioane lei, față de numai 76 milioane lei în 1980, produsele industriei orașului fiind cunoscute azi în peste 20 de țări. Numărul personalului muncitor a crescut an de an, ajungînd în prezent la peste 18 300. Rîmni- cenii au la dispoziție acum 6 643 a- partamente confortabile în blocuri, față de numai 48 în 1965, un spital ■nou și modem, cuplat cu policlinică, 103 săli de clasă, în care învață peste 8 300 elevi.Infățișînd realizările din ultima legislatură, la nivelul orașului și al circumscripției electorale nr. 1, participants la această Intîlnlre au vorbit deschis și despre ce nu au reușit să facă din ceea ce îșl propuseseră. Cei 15 alegători care s-au înscris la cuvînt au arătat că în ce privește realizarea planului de autoaprovizio- nare, a celui de echipare tehnico- edilitară a orașului, „mai sînt multe de'făcut". „In această primăvară — propunea inginerul Busuioc Ristea — trebuie să asigurăm o largă mobilizare a forțelor din zona industrială pentru sistematizarea și moderniza

rea platformei de reziduuri a orașului. In ultimii ani planul la construcția de locuințe a fost depășit. Trebuie să avem însă mai multă grijă la calitatea finisajelor. Propun ca recepția noilor blocuri să se facă mai întîi de comisia de specialitate a consiliului popular". Muncitorul Ion Bratosin, după ce a relevat participarea colectivului de Ia întreprinderea de organe de asamblare la acțiunile de muncă patriotică, pe șantierele de locuințe, a propus ca „în cadrul noilor cartiere să se treacă la amenajarea spațiilor de joacă și a locurilor de parcare. De asemenea, se impune reorganizarea punctelor de distribuire a buteliilor de aragaz". „Tineretul poate fi antrenat mai mult la acțiunile de gospodărire și înfrumusețare a orașului — a propus maistrul-instructor Teodor Bâr- bulescu de la liceul „Alexandru Vlahuță". Parcul central din circumscripția noastră trebuie întinerit prin plantări masive de diferite specii de arbori și arbuști, de flori, astfel încît Să devină un parc den- drologic cu care să ne putem min- dri".S-au făcut peste 40 de propuneri. Prin a căror transpunere în practică în viitoarea legislatură, alegătorii rîmniceni vor asigura orașului lor o înfățișare și mai modernă. Așa cum aveau să afle și din prezentarea, în cadrul întîlnirii, a machetei noului centru civic al orașului. Dintre noile obiective edilitare care se vor construi în viitoarea legislatură am reținut : un hotel, un cinematograf, extinderea și modernizarea parcului central și a Teatrului de vară, finalizarea ansamblului de locuințe de pe Strada Mare și a spatiilor comerciale care vor însuma peste 8 000 mp. Pentru cei peste 10 000 tineri ai orașului sînt prevăzute amenajarea unui parc, a unui club, a unui lac de agrement și a unui patinoar artificial.
Stelian CHIPERcorespondentul „Scînteii”

PLATFORMA

„De mîine, la treabă, avem atîtea 
de făcut în această primăvară"înainte de a intra în sala căminului cultural, unde a avut loc întîlnirea candidatului F.D.U.S. cu alegătorii din circumscripția electorală județeană nr. 27 Brănești, județul Dîmbovița, am vizitat mai întîi comuna. După numărul locuitorilor — peste 10 000 — este a doua ca mărime din județ. Are teren agricol relativ puțin, constituit din nenumărate parcele presărate pe dealuri, așa că principalele îndeletniciri ale brăneștenilor sînt, dintotdeauna, pomicultura și creșterea animalelor. Tovarășa Monica Diaconescu, primarul comunei, care ne însoțea, întrerupea mereu firul prezentării de ansamblu, pentru a se opri la anumite „amănunte" : „Clădirea aceea mare, cu etaj, este școala cea nouă" ; „aceste două case noi sînt dintre cele 65 construite în legislatura pe care o încheiem acum". „Aici este secția de prelucrare a fructelor și legumelor pe care le achiziționăm de la cetățeni, unde realizăm o producție de 9 milioane lei pe an ; tot aici ne-am gîndit să amplasăm un bloc cu 10 apartamente și magazine la parter" ; „în acest an vom desface mărfuri în valoare de 42. milioane lei". Și tot așa, completînd astfel imaginea unei localități arătoase și prospere, cu oameni chib- zuiți și harnici.Pe mulți dintre ei f-am cunoscut apoi în timpul întîlnirii care a urmat cu candidatul — inginer Gheor- ghe Dragomir, directorul Combinatului de lianți și azbociment din Fieni. Participants la dezbateri au ridicat probleme de un real interes. Domeniul asupra căruia s-au oprit cu predilecție a fost, cum era de așteptat, agricultura comunei, unde și-au propus să obțină în acest an producții superioare celor din 1984. „S-a înființat, așa cum cunoașteți, S.M.A. și pentru noi. țăranii din zona necooperativizată — a spus Ion Sandu. Asta ne-a bucurat pe toți. Părerea mea este însă că. începînd din această primăvară, să tragem mai mult folos de pe urma acestei măsuri. adică să nu mai întîrziem cu nici o zi Începerea lucrărilor. In ce privește producția d« furaje, eu zic să ne apucăm se

rios de treabă și să amenajăm cele 40 hectare de pășune, care s-au deteriorat în ultimul timp. Să facem și noi agricultură ca la carte, să putem contribui mai mult la aprovizionarea orașului și la fondurile statului. Așa cum ne știți, noi nu venim la aceste întîlniri numai cu propuneri, ci și cu hotărîrea de a realiza tot ceea ce propunem".Gheorghe Nichita, Ion Voicu, Petre Cîrstea. Ion Dragomir, care au urmat la cuvînt, au pus în discuție alte aspecte ce vizează creșterea producției agricole — eliminarea excesului de apă de pe unele terenuri, organizarea pășunatului animalelor, îmbunătățirea asistenței tehnice, folosirea mai judicioasă a pămîntului. Și au dat asigurări că vor fi printre primii la muncă.Comuna are însă și alte resurse economice importante, ce pot fi valorificate mai bine în cadrul unităților de industrie mică. „Eu propun, mai întîi, să facem o inventariere a suprafețelor productive din unitățile de industrie mică ale comunei, pentru că am convingerea că nu sînt folosite cu eficiența cuvenită — ,a fost opinia șefului secției de prelucrare a legumelor și fructelor, Gheorghe Popa. In al doilea rînd — a continuat el — sînt de părere că avem posibilitatea să amenajăm o suprafață de teren pentru a o cultiva cu răchită și, fără investiții prea mari, în spațiile existente, să organizăm o secție de împletituri".Pînă la sfîrșitul întîlnirii, candidatul din această circumscripție județeană și-a notat 30 de asemenea propuneri, la care s-au mai adăugat și altele în timpul întîlnirii care a continuat apoi pe teren. Ca între oameni gospodari, care știu bine ce au de făcut și sînt hotărîți să treacă grabnic la acțiune. Cum spunea unul din alegători : „Următoarea intîlnire va fi la muncă. De mîine pornim cu toții la treabă. Avem doar atîtea de făcut în această primăvară".
Gheorghe MANEAcorespondentul „Scînteii*

TINEREȚII

Strălucită biruință a poporului condus de partid, 
moment hotărîtor al procesului revoluționar 

din patria noastră
(Urmare din pag. I)nomice cărora avea să le devină doar peste cîțiva ani stăpînă deplină. La sate, cu sprijinul muncitorilor și urmînd pilda acestora, se constituiau comitete sătești, sub conducerea cărora țăranii aveau să scrie cu plugurile, cum s-a spus ' chiar în epocă, paragrafele legii agrare, împlinind un ideal ce le stă- pînea de secole cugetele : pămîntul să fie al celor harnici, al celor ce din vremuri uitate de istorie asudau spre a-1 face să rodească.Cronica zilelor, săptămînllor și lunilor ce au urmat gloriosului act de la 23 August 1944 a păstrat neșterse în filele ei imaginea mulțimilor revărsate pe străzile și în piețele orașelor, purtind drapele, înălțînd pancarte, scandînd lozincile care uneau atunci milioane și milioane de inimi și conștiințe într-o unică și uriașă inimă, într-o unică și de nebiruit voință : la vremurije noi pe care le trăia țara, guvern nou, putere nouă, a celor mulți ce alcătuiau tăria ei — prin număr, prin iubire de țară, prin înaltă răspundere față de soarta ei. Sub presiunea fluviului uriaș al mulțimilor, a valului revoluționar, rînd pe rînd au fost Înlăturate pe plan local vechile autorități și înlocuite cu altele noi — emanație a voinței populare, purtătoare ale gîndului și speranțelor lor de mai bine. Iar la 6 Martie 1945, cursul evenimentelor a fost încununat de instaurarea guvernului revoluționar democratic condus de dr. Petru Groza, a cărui compoziție, obiective și bază politică îi confereau un pronunțat caracter munci toresc-țărănesc.Din perspectiva deceniilor adăugate la caierul vremii de la 6 Martie 1945 ne apare limpede că strălucitul strateg al acestei mărețe victorii revoluționare, forța care a organizat și condus spre izbîndă masele populare a fost Partidul Comunist Român. O dată mai mult, în acele zile partidul a făcut dovada înaltei sale maturități politice, a capacității sale de a elabora o strategie realistă, corespunzătoare comandamentelor vremii, a forței sale de a organiza, dinamiza și conduce masele de oameni ai muncii in lupta revoluționară, spre victorie. Prin întreaga activitate teoretică, politică și organizatorică desfășurată atunci s-a ilustrat cu strălucire adevărul că partidul nu are țel mai înalt decît propășirea și bunăstarea poporului ; după cum s-a evidențiat faptul că poporul urmează cu încredere partidul, în care vede pe purtătorul flamurilor de luptă pe care stau scrise aspirațiile sale fundamentale. Totodată,. prin activitatea desfășurată atunci, parti

dul a atestat cu putere faptul că ti erau binecunoscute lecțiile și învățămintele istoriei, care spuneau că unitatea forțelor democratice, progresiste reprezintă o uriașă resursă de tărie, un autentic izvor de forță. De aceea, partidul comunist a acționat cu nestrămutată hotărîre pentru a uni pe platforma luptei pentru o Românie nouă, democratică, suvergnă, forțele progresiste ale societății românești, realizînd largi alianțe politice ce au chezășuit în cele din urmă victoria.Instaurarea guvernului revoluționar democratic de la 6 Martie 1945 s-a înscris în istoria patriei ca un moment hotărîtor al procesului revoluționar declanșat la 23 August 1944, marcînd o transformare de esență a regimului politic din România. Așa cum memorabil sublinia secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : „Istoria a consemnat că instaurarea guvernului de la 6 martie nu a fost un act politic intimplător sau efectul unei simple conjuncturi, ci rezultatul unor crîncene bătălii de clasă, revoluționare, duse cu arma în mină, în care au ieșit victorioase clasa muncitoare, forțele revoluționare, democratice, care, în strinsă unitate, au reușit să lichideze împotrivirea înverșunată a reacțiunii și să cucerească pe cale revoluționară puterea politică in stat".S-a spus în urmă cu patru decenii că, pe făgașul inaugurat atunci, poporul va edifica pe pămîntul străbun o Românie democratică, liberă și independentă. Timpul confirmă cu puterea de netăgăduit a faptelor că țara năzuită atunci a devenit realitate, că aspirațiile nutrite de cei ce-au impus prin luptă și jertfă guvernul revoluționar democratic au fost plenar îndeplinite. într-o epocă relativ scurtă la scara istoriei, România a parcurs mai multe etape de dezvoltare economico-socială, a străbătut un drum lung de progres și civilizație socialistă. Un drum pe care Congresul al IX-lea al partidului, de la ale cărui istorice lucrări se vor împlini în acest an două decenii, se incrustează ca o adevărată bornă de hotar, ca un moment fundamental al operei de edificare a noii orînduiri.Multe și mărețe sînt împlinirile acestor ani. între ele se detașează, prin semnificații și însemnătate, înălțarea poporului la rangul de unic stăpîn al destinelor sale, de unic deținător al avuției naționale, de beneficiar deplin al roadelor muncii sale. Ceea ce caracterizează această epocă glorioasă, purtînd numele strălucitului său ctitor — „Epoca Nicolae Ceaușescu" — este consecvența cu care s-a acționat

pentru făurirea șl perfecționarea cadrului organizatoric menit să asigure participarea directă, nemijlocită, efectivă a tuturor oamenilor muncii la conducerea societății, la soluționarea problemelor obștești. Astfel, concomitent cu perfecționarea activității organelor reprezentative ale puterii de stat, s-a creat un larg sistem al democrației directe, menit să asigure accesul tuturor cetățenilor patriei la elaborarea, adoptarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare social-economică a patriei, a hotărîrilor și legilor țării. O caracteristică de esență a acestor ani o constituie inițierea și desfășurarea consecventă a unui amplu dialog de lucru al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale în cadrul vizitelor de lucru întreprinse în fiecare dintre județele țării, al congreselor, conferințelor șl consfătuirilor organizate la nivel național sau pe domenii de activitate, al lucrărilor diferitelor organisme ale democrației noastre muncitorești revoluționare. Largul democratism al societății noastre acționează ca o autentică pîrghie de progres, stimu- lînd inițiativa creatoare, responsabilitatea civică a tuturor fiilor patriei, întărind simțămintele de apartenență la o mare și strîns unită familie.Realitate definitorie a societății noastre, participarea întregului popor la conducerea operei de construcție socialistă își trage seva din gîndirea cutezătoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este rodul inițiativei politice și activității sale consecvente, la temelia lor aflîn- du-se marea sa încredere în forța de creație istorică a poporului, convingerea sa că socialismul și democrația sînt de nedespărțit.La patru decenii de la instaurarea guvernului revoluționar democratic de la 6 Martie 1945, poporul român este angajat cu întreaga sa energie și abnegație revoluționară în munca pentru înfăptuirea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, spre a așeza trainice temelii realizării obiectivelor însuflețitoare adoptate de Congresul al XlII-lea al partidului. întîmpinînd cu noi și strălucite succese alegerile de la 17 martie, poporul român, strîns unit în jurul partidului comunist, urmîndu-1 cu abnegație și devotament pe cel mai iubit fiu al țării, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dă expresie încrederii sale că împliniri și mai bogate se vor adăuga celor de pînă acum, asigurînd înaintarea neabătută a țării pe calea socialismului și comunismului.
r.

Carp Văduva este 
secretarul comitetului 
de partid1 de la între
prinderea mixtă de 
autoturisme „Oltcit". 
E, la cei 42 de ani cîți 
numără, un bărbat 
tinăr. Om al atitor 
sarcini profesionale și 
obștești (i-a trecut 
prin mină, in ultimii 
ani, in calitate de șef 
al serviciului organi
zarea muncii, retribui
re și invățămint, înca
drarea in muncă a- 
peste 7 000 de oa
meni), se află acum in 
fața alteia. Candidea
ză în alegerile de la 
17 martie pentru un 
loc de deputat in Con
siliul popular al mu
nicipiului Craiova.

N-am fi aflat poate 
acest lucru dacă in 
ziua cind am fost la 
„Oltcit" nu ne-am fi 
aruncat privirea pe o 
bucată de hirtie, aflată 
pe biroul său, pe care 
era scrisă următoarea 
notație : „De pregătit 
punctajul pentru in- 
tilnirea cu alegătorii". 
Iar sub ea două idei 
subliniate apăsat: „De 
vorbit despre platfor
ma industrială est. De 
vorbit neapărat despre 
oamenii uzinei «Olt

cit»". O asemenea noti
ță, parcă s-ar fi vorbit, 
aveam să aflăm că 
și-a înscris în carne
tul său și Ion Strîm- 
beanu, șeful serviciu
lui plan de la „Oltcit", 
cel împreună cu care 
candidează in aceeași 
circumscripție electo
rală (nr. 58). Ceea ce 
ne-a determinat să-i 
rugăm să ne răspundă 
pe rînd la întrebarea :

— Cum s-ar traduce,’ 
pe înțelesul tuturor, 
acest punctai ?

— Simplu — zice 
tovarășul Strimbeanu. 
Vom spune amindoi 
alegătorilor ceea ce 
știu și ei foarte bine. 
Ceea ce au văzut 
și văd cu ochii lor. 
Ceea ce au creat 
și creează cu mintea 
și cu brațele lor. Pen
tru că platforma in
dustrială est a muni
cipiului Craiova a 
prins viață, în .propor
ție de aproape 80 la 
sută, in actuala legis
latură. In această 
margine a orașului, 
unde sălășluiau pă
duri de bălării, au a- 
părut adevărate mi
nuni industriale. Uzi
ne ale tehnicii de virf. 
Una mai modernă de-

clt alta. Simpla lor 
denumire — între
prinderea de avioane, 
întreprinderea mixtă 
de autoturisme. între
prinderea de utilaj 
greu — spune totul. 
Fiecare cu un rol bine 
definit în destinul 
industriei românești. 
Fiecare reprezentind 
un univers uman și 
profesional nou pen
tru destinul a peste 
12 000 de oameni. Care, 
în numai cinci ani, 
și-au înscris meseria 
pe traiectoria celei 
mai înalte tehnici. 
Credeți că e puțin a- 
cest lucru ? Dar cite 
nu s-ar putea spune 
despre modificările pe 
care le-a adus in viața 
oamenilor, in această 
zonă a orașului, ac
tuala legislatură ?

ll întrebăm apoi și 
pe tovarășul Văduva 
de ce și-a notat să 
vorbească neapărat 
despre oamenii „Olt- 
cit“-ului. Ne spu
ne că in actuala le
gislatură s-au pus aici 
bazele „primei genera
ții de olteni construc
tori de autoturisme". 
„Afirmația ar putea — 
zice — să vi se pară 
exagerată. Dar e per

fect adevărată ?i am 
să vă demonstrez". 
Renunță la argumen
tele teoretice și ape
lează direct la fapte. 
In ultimii cinci ani la 
„Oltcit" au fost anga
jați peste 7 400 de oa
meni. Peste 65 la sută 
dintre aceștia sînt ti
neri între 18 și 30 de 
ani. Aproape 75 la 
sută sînt absolvenți de 
licee. Peste 95 la sută 
dintre ei provin din 
județele Olteniei. De 
ce citează aceste ci
fre? Tocmai pentru că 
ele arată clar că teh
nica modernă a „Olt- 
cit"-ului, apreciată ca 
una din cele mai mo
derne uzine de auto
turisme din Europa, 
se află pe miini bune. 
Pe miinile unor oa
meni pe care, formin- 
du-i in 3—4 ani, te 
poți baza pe ei 25—30 
de ani de aici înainte. 
Și adaugă concluziv : 
„Este o investiție de 
încredere care, aici, la 
noi, a și început să-și 
arate roadele".

Cum? Parcă abia au 
așteptat întrebarea și 
argumentele răspun
sului ambilor candi
dați, oameni care cu
nosc bine realitățile

uzinei, vin unul după 
altul. Cu ei, cu acești 
tineri, aici se fabrică 
autoturisme care se 
bucură de cele mai 
bune aprecieri in țări 
cu bogată tradiție in
dustrială. Cu ei, cu 
acești tineri, se asigură 
desfășurarea mecani
zată, robotizată și 
computerizată a pro
cesului de producție. 
Pentru că ei sînt „ini
ma" de azi și de mii- 
ne a uzinei. Mulți au 
și preluat de pe acum 
de la specialiștii fran
cezi comanda unor 
locuri de muncă de 
înaltă tehnicitate — și 
care dintre locurile de 
aici nu sînt de cea mai 
înaltă tehnicitate ? 
Cind ii cerem nume, 
tovarășul Văduva se 
înflăcărează din nou. 
„începeți — fapt nu 
lipsit de importanță — 
cu secretarul comite
tului U.T.C. din între
prindere. Inginerul 
Iani Bold nu este nu
mai un tinăr comunist 
de nădejde. Este și 
specialist de elită. 
Conduce unul din cele 
mai grele locuri de 
muncă in secția mon
taj general. Și ca el 
tint multi". „Cum

mulți sînt și tinerii 
muncitori, adaugă to
varășul Strimbeanu. 
despre care specialiș
tii străini spun astăzi 
că -parcă s-ar fi năs
cut într-o asemenea 
uzină modernă*.  Atit
de repede și-au însușit 
tehnica acesteia și au 
învățat s-o stăpîneas- 
că“.

Constantin
PRIESCU

p.s.
Am aflat că. la întîl

nirea cu alegătorii, 
candidații F.D.U.S. au 
ascultat toate aceste
gînduri despre reali
zările din actuala 
legislatură rostite de 
alegătorii înșiși. Cum 
ar fi putut să nu fie 
de acord și să nu se 
bucure cind realități
le economice remar
cabile, oamenii care 
le-au înfăptuit și le 
înfăptuiesc sînt bine
cunoscute ? Ele au fost 
în fapt temeiul pe 
care s-a discutat gos
podărește, cu munci
torească răspundere 
despre căile prin care 
realizările de pînă 
acum pot și trebuie să 
fie sporite în viitoarea 
legislatură.

AGENDĂ ELECTORALĂ• Prin grija Consiliului județean Timiș al F.D.U.S., consiliului județean de educație politică și cultură socialistă și secției propagandă a comitetului județean de- partid, recent au fost editate mai multe broșuri, pliante și afișe-do- cumentare, care înfățișează marile înfăptuiri obținute de oamenii muncii de pe aceste meleaguri in perioada dintre cele două legislaturi în dezvoltarea industriei, a- griculturii, altor sectoare economice, învățămîntului, științei, culturii și artei, în ridicarea nivelului de trai, precum și perspectivele luminoase ale înfloririi plaiurilor timișene, așa cum sînt prefigurate în documentele Congresului al XlII-lea al partidului. Broșura „în sprijinul propagandei și muncii politice in campania electorală" cuprinde un documentar intitulat „Din cronica de aur a fructuoaselor dialoguri de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu oamenii muncii timișeni", care prezintă modul responsabil de acțiune pentru îndeplinirea prețioaselor indicații date de secretarul general al partidului privind dezvoltarea eco- nomico-socială a județului Timiș. La rindul său, afișul-documentar „Județul Timiș sub semnul grandioaselor înfăpluiri ale epocii Nicolae Ceaușescu" oferă largul tablou al saltului uriaș înregistrat în ultimii 20 de ani în acest colț de țară in toate domeniile de activitate. Trei pliante dedicate prefacerilor înnoitoare petrecute în satele timișene sînt dedicate co

munelor Teremia Mare, Lovrin și Lenauheim. (Cezar Ioana).• In consiliul agroindustrial Frumușica, județul Botoșani, se desfășoară a Vl-a ediție a „Zilelor culturii și educației socialiste" purtind genericul, în acest an, „Votăm pentru țară". Inaugurarea manifestărilor a avut loc duminică la Casa de cultură din comuna Flăminzi, printr-o serie de acțiuni între care : o expoziție de carte social-politică și științifică reunind opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, lansarea unor noi cărți, un recital de versuri susținut de membrii asociațiilor Uniunii scriitorilor din București și Iași și o întilnire cu realizatorii filmului „Prea cald pentru luna mai". A fost vernisată, de asemenea, expoziția de pictură și grafică purtind genericul „Imagini botoșănene în ultima legislatură electorală". (Silvestri Ailenei).• Numeroși cetățeni — români, germani, maghiari — din orașele și comunele județului Sibiu participă în aceste zile în număr tot mai mare la manifestările politice și culturale dedicate alegerilor de la 17 martie. La casele de cultură din Mediaș, Cisnădie și Copșa Mică, ca și la căminele culturale din Cristian și Șura Mică au fost prezentate expuneri cu tema „Rezolvarea problemei naționale — victorie de prestigiu a construcției socialismului în România". La căminele culturale din comuna Avrig și satele aparținătoare Bradu și

Săcădate sînt in plină desfășurare manifestările din cadrul „Zilelor culturii avrigene" dedicate alegerilor de deputați de la 17 martie. Amplul program al acțiunii cuprinde, între altele, dezbateri politico- ideologice, întîlniri cu candidații, ziua fruntașilor in întrecerea socialistă. sărbătoarea veteranilor în muncă, vernisarea unor expoziții de creație tehnică și artizanat, precum și programe artistice, între care recitalul de poezie cu genericul „Tara mea de dor". (Nicolae Brujan).• în aceste zile. In județul Harghita se desfășoară ample manifestări politico-educative Si cultu- ral-artistice dedicate alegerilor de la 17 martie. La casele de cultură, căminele culturale, cluburile muncitorești și ale tineretului, școli, întreprinderi, instituții și unități agricole au loc zilnic expuneri, dezbateri, simpozioane, seri de poezie patriotică, spectacole cultu- ral-artistice, întîlniri cu personalități ale vieții culturale și științifice prin care sînt popularizate mărețele realizări obținute în anii construcției socialiste, înnoirile fără precedent înregistrate pe meleagurile harghitene prin grija deosebită a conducerii partidului și statului, prin munca înfrățită, plină de dăruire a oamenilor muncii români și maghiari. Au fost organizate. de asemenea, expuneri și dezbateri pe teme ca : „Orientările Congresului al XlII-lea ai partidului", „Documentele Congresului ai III-lea al F.D.U.S,", „Democra

ția legii electorale". Simpozioane pe tema „Tineretul — factor activ în dezvoltarea și consolidarea mărețelor cuceriri revoluționare" au avut loc la cluburile tineretului din Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc și Bălan, dedicate alegerilor de la 17 martie, precum și Anului Internațional al Tineretului. In- tîlniri cu tinerii care vor vota pentru prima dată au avut loc la casele de cultură din Gheorgheni, Miercurea-Ciuc, Borsec și Băile Tușnad, după care au avut loc seri de poezie și cîntece patriotice revoluționare sugestiv intitulate „Gindul, inima și fapta pentru țară". (I.D. Kiss).• în localitățile sătmărene au fost difuzate și afișate circa 20 000 de fotogazete editate de consiliul județean al F.D.U.S., în care sînt oglindite, în date sintetice și imagini sugestive, remarcabilele realizări obținute de județul Satu Mare în anii socialismului, cu deosebire în ultimele două decenii și în actuala legislatură, în domeniile industriei, agriculturii, investițiilor, al ridicării nivelului de bunăstare materială și spirituală, al calității vieții tuturor locuitorilor, fără deosebire de naționalitate, de pe aceste meleaguri înfloritoare. Totodată au fost editate și răspîndite afișe con- ținînd teze și orientări din magistralele cuvintări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XlII-lea al partidului și la cel de-al III-lea Congres al F.D.U.S. (Octav Grumeza).

Poetul Ion Pillat spunea că pictorul n-are nevoie să schimbe desenul pentru a ne da o realitate diferită ; e suficient să modifice lumina și înțelesul adine, miezul lucrurilor devine altul. Dar și sufletul orașelor arată terea stării mina, bozia, Bărăganului, mai ales iarna, cind casele, oamenii, străzile lucesc sub o misterioasă „zare de soare", mereu invocată in cîntecele locului. Văzut a- cum un deceniu, intr-un ianuarie sticlos, orașul se rezuma la un centru cochet, de stațiune marină. Colindîndu-1, presimțeai litoralul și respirația căuta iute mirosul de alge, atunci nucleul citadin extins progresiv, mărunte au cedat blocurilor, ulițele transformat în bulevarde. Ceva a rămas totuși neschimbat : legătura sufletească a locuitorilor, conștiința vie a unei proprietăți comune — tradiția folclorică.într-una din zilele acestei ierni am fost martorul unei confluente spirituale emoționante. Prin fața casei de cultură, la punctul de întilnire a celor trei bulevarde din Slobozia : Cosminplui, Unirii, Chimiei, defilau în ritmuri e- nergice formațiile folclorice participante la prima ediție a festivalului de datini și obiceiuri laice de iarnă Sub zare de soare. Era suficientă o simplă privire pentru a observa că dinamica și pitoreasca paradă a portului și obiceiurilor nu era pentru martori. prezenți cu miile in stradă, un simplu „spectacol", ci semnul unei coeziuni vechi, căreia timpul nou i-a conferit alte semnificații. Privită prin prisma acestora, vatra, cuvînt care ne • exprimă atît de bine substanța sufletească, statornicia, cuprindea desigur și pe oamenii locului, dar racorda si mesaje venite din alte zone esențiale ale țării. Artiști amatori din județele Bacău. Călărași, Hunedoara, Ialomița. Maramureș. Neamț, au dovedit încă o tezaurul însumează comori muzeale, că gene- se unesc într-o iubire pentru arta Simpla succe- aceluiași

altfel sub pu- acestui revelator al lăuntrice care e lu- Ca și pe alții, Slo- această capitală a mă atrage

bolic este festivalul și în ansamblul său, iar această intuiție nu i-a scăpat tovarășului Gheorghe nescu, președintele tetului de cultură cație socialistă al lui Ialomița :— Organizînd, în
Anto-Comi- și edu- județu-

De s-a casele pasul s-au

colaborare cu revista „Contemporanul", acest festival, am vrut să dovedim că folclorul reprezintă o permanență. Intenționăm să instituim încă o punte între contemporani și tradițiile noastre artistice multiseculare, valorificînd — în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu — datinile și obiceiurile românești, creațiile noastră folclorice. Dorim ca aici, în inima Bărăganului, să facilităm o rodnică întilnire între artiștii amatori din diferite zone ale țării. Sîn-

alta de artă populară contemporană au întregit suita manifestărilor care au prilejuit convergențe emoționante. Prezența pe scenă, intr-un dialog expresiv și simbolic, a artiștilor a- matori din Vlădeni și a tenorului Cristian Mihăi- lescu, solist al Operei Române, a văd;t celor pre- zenți tăria vaselor comunicante existente între arta amatoare și cea profesionistă datorită Festivalului național „Cîntarea României".Sub zare de soare (ca și alte festivaluri similare) ilustrează însă și apariția, specifică noii culturi, socialiste, a unui tip de artist popular care se simte acasă, în vatra lui, în orice zonă a țării. Valorile încetează a fi „locale", ele devin pur și simplu naționale.
Vitalitatea

tradiției folclorice
3

mișca-

Vaslui dată că folcloric vii, nu rațiile identică populară, siune, pe scena festival, a cetei de colindători vîrstnici din Colilia (Ialomița), celebrînd în versuri memorabile ritualul construcției, si a formației de urși mici a Casei pionierilor si șoimilor patriei din Moinestf. interpretând cu dăruire un dans al ’d<mrii. al vitalității ancestrale, a dobîndit rezo- ^nanțe simbolice. Dar sim-

nostru

— Eu activez înrea de amatori de cind aveam doar 12 ani. Deși sint muncitor și orășean, folclorul mi-a intrat in singe. A-1 păstra și a-1 transmite curat urmașilor mi se pare o nobilă datorie, un certificat de identitate spirituală. Am dat spectacole în multe locuri : la Botoșani, la Suceava, la Pitești, la Nancy (în preajma statuiei zeiței Artemis din Piața Stanislas) și pretutindeni am dus arta noastră ca pe un semn de recunoaștere și ca pe un titlu de mindrie. Rareori însă m-au încercat emoții și bucurii mai vii decit la Jilavele, unde „Trandafirul de la Moldova" s-a intîlnit cu nostalgica amintire din „Cind eram pe Ialomița". Atunci am realizat mai bine și eu, dar și ceilalți, cită bucurie, cită încredere in tine, in oameni iți a- duce arta, îți insuflă conștiința că aparții aceluiași popor.Constanța Crăcea, educatoare la Liceul pedagogic din Sighetu Marmației, are la nici 30 de ani bucuria de a fi, de peste un deceniu, membra unei formații extraordinare: „Mara", ansamblu distins cu premiul Herder. Palmaresul ansamblului este impresionant : Colierul de argint și Discul de aur la Dijon (Franța), laureat al festivalurilor de la Fribourg (Elveția), Palma. de Majorca (Spania), Ivanofrankovsk (R.S.S. U- craineană) ș.a., dar tînăra artistă trece ușor peste el pentru a-mi vorbi despre nesecatul izvor românesc de apă vie — folclorul.— Folclorul e cel mai bun mijloc de a ne ține în viată (în viața spirituală, desigur), de a ne face cu- noscuți și recunoscuți în lume. Ii învăț pe copii cîntecul și dansul popular, iar premiul cel mai emoționant pentru mine este cel decernat de Televiziune, în 1982, unei formații de copii pe care am pregătit-o. Nu vreau ca ei să fie în situația mea de odinioară. Acum un deceniu nu știam măcar un pas de tropotită. Acum știu multe jocuri de la noi și învăț altele mereu. In întîlnirea de la Miloșești a fost minunat. Am avut un extraordinar municării. Pentru trebuie Tenarei simțire clorul, ducem tradițiile.Atunci, ca și acum, aceste cuvinte mi s-au părut a fi cea mai sugestivă încheiere a reportajului dedicat unui festival desfășurat în Bărăgan, pe-un. vorba cîntecului. „prundu- let de mare / sub zare de soare".

grăind așadaa nu doar unui cerc mai mult sau mai puțin restrîns de prețuitori. ci unui întreg popor. Unii dintre acești artiști sînt a- devărați profesori itinerant de artă populară. Pe inimoasa maestră de țesături Ileana Husar a Cion- chii din Săpînța (Maramureș) am căutat-o vara în satul natal fără a o găsi. Era plecată la Cîmpina pentru o expoziție. Cîteva

tem deosebit de atenți la caracterul educativ al nifestărilor din cadrul tivalului, la calitatea O mare bucurie pentru ca organizatori, a fost sența din texte, muzică, interpretare a kitsch-ului, a acelor „modernizări" îndoielnice care poluează folclorul. Nu vi s-a părut remarcabil gustul artistic al formațiilor de copii ?Răspunsul n-a putut fi .decît afirmativ. Reporteru- minute de întîrziere au fost Iui îi rămîne totuși datoria morală de a prelungi raza acestei scurte profesiuni de credință. E vorba, în primul rînd, de o necesară rectificare. Festivalul de la Slobozia nu s-a desfășurat doar la... Slobozia. Pulsul lui a bătut puternic în numeroase comune ale județului. La Miloșești (unde peste 600 de oameni au venit la căminul cultural pentru a vibra la unison cu artiștii excepționalului ansamblu folcloric „Mara" din Sighetu Mar- mației), la Vlădeni, Jilavele, Scînteia, Muntenii-Bu- zău s-au desfășurat concomitent atractive spectacole de cîntec, port și teatru popular, dans, șezători literare. Menționîndu-le, nu s-ar epuiza totuși aria acțiunilor inițiate în cadrul festivalului. Un concurs de filme documentar-etnogra- fice și de animație (semnate de cineaști și artiști reputati sa Ton Truică, Be- none Șuvăilă, Felicia Cer- năianu, Slavomir Popovici, Paula Popescu-Doreanu. dar și de membri ai unor vestite cinecluburi de a- matori), o expoziție tematică de carte și discuri, o

ma- fes- lor. noi, ab-

suficiente pentru a-i pierde urma șit la Slobozia. După vernisajul expoziției de artă populară plecase la București. Vorbeau însă elocvent pentru ea țesăturile. Cum vorbeau de altfel, sugestiv, despre personalitatea artistică a creatorilor lor măștile lui Ne- culai Popa din Tîrpești (Neamț) ori ale lui Aurel Grigore din Lupșanu (Călărași).Altă evoluție semnificativă pentru o întreagă categorie de artiști amatori o constituie prezența, în ipostaze tot mai numeroase, a creatorului popular care are o viziune clară asupra rostului său, asupra finalității artei lui. El nu mai cîntă ca pasărea, nu mai e deci un „naiv", ci' un om perfect edificat asupra specificului artei în care se ilustrează, avînd totodată conștiința netă a mesajului pe care-1 are de transcris. Cu titlu de exemplu, transcriu fugar din agendă două mărturii esențiale. Toma Paraschiv, electrician, om care la 50 de ani este animatorul ansamblului folcloric al minei Cnmănești, s-a confesat astfel :

sentiment al co- aceasta să mulțumim mi- școli de suflet și românească : fol- căruia trebuie să-i departe în timp

loan ADAlVf^
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ÎN PREAJMA CON NAȚIONALE A FEMEILOR
, ' . . L r " % <.

Cu pricepere și interes față de preocupările 
majore ale colectivului

Implicate activ in toate domeniile vieții economice, politice ți sociale, prin competența, răspunderile ți abnegația cu care iți desfățoară activitatea, femeile se afirmă plenar in toate sectoarele vastei opere de făurire a noii noastre societăți. O modalitate specifică de angajare a femeilor in soluționarea proble
melor vieții economice ți sociale o reprezintă comisiile de femei, organisme obțtețti de recunoscută importanță socială. Aceste comisii activează in cartiere, comune, in întreprinderi, remarcindu-se cu deosebire in acele unități economice in care prezența feminină este majoritară.

La Întreprinderea bucureșteană „Electroaparataj", aflată acum pentru a patra oară, consecutiv, pe primul loc pe ramură în întrecerea socialistă, femeile reprezintă aproape 50 la sută din totalul personalului muncitor. „De aceea, precizează tovarășa Zoe Dumitrescu, secretar adjunct al comitetului de partid pe întreprindere și președinta comitetului de femei aL sectorului 2 din Capitală, participarea tovarășelor noastre în conducerea unității este cit. se poate de susținută. In consiliul oamenilor muncii, în comitetul de partid și In cel de sindicat aducem in discuție alătur! de problemele producției și pe cele specifice muncii celor trei mii de femei din unitate".Un rol de seamă, rol aparte in viața întreprinderii, il are comisia de femei.
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CONTINUA A CONDIȚIILOR 
DE MUNCA ȘI CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ECONOMICEUn capitol distinct în preocupările comisiei de femei îl constituie 
îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă pe care le au lucrătoare
le la locul de producție. O realizare recentă în acest domeniu este reorganizarea ergonomică a atelierului de filetare.— Ca și celelalte 30 de colege ale mele, făceam înainte mii de „acționări" incomode, ne explică muncitoarea Ecaterina Varga. După reorganizarea atelierului, au dispărut și operațiile extenuante și, pe deasupra, productivitatea muncii noastre a crescut cu 20 la sută.Un loc de muncă devenit model este și secția „Montaj", unde 90 la sută din personal îl reprezintă femeile. S-a făcut reproiectarea bancurilor, toate locurile de muncă fiind regîndite în urma studiilor ergono- mice ; ca urmare a acestor măsuri, productivitatea a crescut și în acest sector, la diferitele operații, cu două pînă la cinci procente. In a- ceeașl arie de preocupări se Înscriu măsurile luate pentru îmbunătățirea ventilației în secția chimică și pentru automatizarea operațiilor în atelierul de „contacte sinterizate", unde lucrează exclusiv femei.Discutind despre condițiile lor de muncă, interlocutoarele noastre s-au referit frecvent la două elemente e- 
sențiale ale modernizării producției : 
productivitate și calificare. Dată fiind legătura strînsă dintre ele. comisia de femei și-a propus să contribuie mai activ la perfecționarea pregătirii profesionale a muncitoarelor și specialistelor. O primă măsură a fost sprijinirea organizării unor cursuri de pregătire profesională. Ele au fost urmate de peste 1 500 de tinere. Rezultatul ? Creșterea în- demînării, a calității și productivității muncii, vizibilă uneori in forme chiar... spectaculoase. Astfel, inginera Daniela Alexe a conceput în lucrarea de absolvire a cursului de patru luni, intitulat „Creativitate tehnică", un nou procedeu tehnologic a cărui eficiență se traduce într-o economie de timp de peste 12 000 ore. Și unele muncitoare sînt autoarele unor
(Urmare din pag. I) acțiunii sale practice, marea capacitate de mobilizare și punere in valoare a potențialului creator al națiunii noastre, spiritul consecvent revoluționar cu care a militat și militează pentru propășirea patriei, pentru fericirea omului.Acum, in pragul forumului național al femeilor din patria noastră și cu prilejul Zilei de 8 Martie, se cuvine relevat înaltul exemplu pe care îl oferă tuturor femeilor tării tovarășa Elena Ceaușescu, militantă de frunte a partidului și statului nostru, a mișcării muncitorești din România, luptătoare înflăcărată pentru Înălțarea patriei și poporului, eminent om de știință și savant de renume mondial. Aceste calități ale personalității tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu sînt elocvent confirmate prin lucrările sale științifice de mare valoare, publicate în diferite țări ale lumii, prin aleasa considerație de care se bucură în cercurile științifice internaționale, prin înalte titluri decernate de prestigioase foruri academice și de învă- țămînt din țară și de peste hotare. Intruchipînd in personalitatea sa cele mai alese însușiri ale poporului, ale femeii române, tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al partidului, prim viceprim-mi- nistru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cirmaclul erou al destinelor noastre, aduce o contribuție de mare valoare, unanim recunoscută și apreciată de poporul nostru, la elaborarea și înfăptuirea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului, Ia dezvoltarea generală economico-socială a țării și înflorirea vieții materiale și spirituale a națiunii noastre, la afirmarea tot mai puternică a României în viața internațională.In calitate de mame șl soții, creatoare și profund iubitoare de viață, prețuind munca, liniștea șl fericirea căminelor, a copiilor și soților lor, femeile patriei noastre dau o Înaltă apreciere energiei și hotărîrii cu care tovarășa Elena Ceaușescu acționează pentru ca știința, învățămîntul, arta și cultura să-și afirme plenar în lumea contemporană vocația de pace, să servească idealurile de progres și bunăstare, de colaborare, securitate și înțelegere intre oameni, între popoare.în anii luminoși, cuprinși între momentul istoric al desfășurării lucrărilor Congresului al IX-lea al partidului și prezentul socialist de dinamice acțiuni pentru progresul patriei, ani de istorică activitate în fruntea partidului și a țării a tovarășului Nicolae Ceaușescu. pe temelia celor mai profunde principii uma

»

lucrări ce le atestă gradul înalt de pregătire : nu de mult, Elena Potop și Georgeta Cimpu au modificat constructiv un tip de microintreru- pător. ceea ce a condus la o economie de 50 kilograme de argint pe an. Tovarășa Cimpu a preferat însă, în locul amănuntelor despre inovație. să vorbească mai mult despre sarcinile sale ca membră a comisiei de femei. Este mamă — dar nu doar pentru fiul și nora sa, care lucrează în întreprindere — ci și pentru zecile de fete din atelier, pe care le învață meserie.Toate tinerele din întreprindere —■ 
Din experiența întreprinderii 

„Eiectroaparataj“ din Capitală

luna aceasta s-au mai Încadrat o sută de absolvente ale școlii profesionale — sînt înconjurate cu aten
ție și interes de muncitoarele mai 
in vîrstă, pentru desăvîrșirea pregătirii lor profesionale. „Noi lucrăm la strunguri automate, cu toate că am terminat școala profesională abia anul trecut — ne spune tînăra muncitoare Maria Naftan. Ne descurcăm, și pentru că ne ajută colegii mai vechi în muncă. Anul acesta multe dintre noi o să susținem examenul pentru treapta a doua a liceului. aflat aici. în apropiere, în grupul școlar al „Electroaparataju- lui".
PENTRU CA VIAȚA LOR SA FIE 

MAI FRUMOASA...Am vizitat și căminul de nefaml- liste al întreprinderii. Ca să nu credem că ne-a condus în vreo „cameră unicat", administratoarea, Constanța Tănăsescu. este gata să deschidă cit mai multe uși. la întîm- plare, spre a ne convinge că toate cele 280 de locatare își îngrijesc camerele Ia fel de bine. Intr-o încăpere decorată cu alesături șt cusături făcute de ele. fetele și-au a- 

Hărnicie și măiestrie profesională - atribute ale muncii miilor de femei de la întreprinderea „Electroaparataj" din Capitală ’ Foto : Sandu Cristian

niste. de etică și echitate, a celor mai înaintate tradiții ale poporului nostru, secretarul general al partidului a fundamentat și a promovat cu fermitate in practică noul statut al femeii în familie și în societatea noastră socialistă. Un moment de referință, de mare rezonantă și cu profunde implicații în întreaga viață politică, economică și social-cultu- rală a țării l-a reprezentat'adoptarea, în 1973, de către Plenara C.C. al P.C.R. a „Hotăririi privind rolul femeii în societatea noastră", prin care s-au stabilit măsuri de promovare a acesteia în toate sferele de activitate. în conformitate cu posibilitățile și contribuția reală la producția materială și spirituală.Generatoare și dătătoare de viață, cu un rol decisiv în menținerea tinereții și vigorii națiunii noastre socialiste. femeile, alături de bărbați, au înscris și înscriu contribuții de excepțională însemnătate în producția de bunuri materiale și spirituale. Ele dețin o pondere importantă în totalul personalului muncitor din industrie, un număr însemnat desfă- șurîndu-și activitatea în unele ramuri de vîrf ale progresului tehnic, cum sînt chimia, electronica și electrotehnica. Demnă de menționat este contribuția pe care o aduc la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții a- grare, femeile avînd o pondere ho- tărîtoare în forța de muncă activă în această ramură de bază a economiei naționale. Să mai amintim și rolul decisiv pe care femeile — atît în calitate de mame, dar și de oameni ai muncii — îl au în formarea și educarea tinerei generații, în apărarea și ocrotirea sănătății populației. In același timp, femeile sint prezente în cele mai înalte foruri ale conducerii de partid și de stat, în organele conducătoare ale partidului, în guvern, în ministere, în conducerile forurilor democrației noastre socialiste, ale organelor puterii și administrației de stat, ale unităților economico-sociale.Efectele acestei politici de creare a celor mai bune condiții de afirmare a femeilor în societatea noastră, statornic promovată de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se regăsesc cu remarcabile împliniri și în județul Neamț, unde activează în toate sectoarele un număr însemnat de femei, tot mai apropiat de ponderea pe care acestea o dețin în structura populației. Comitetul județean de partid, pe baza unui program special de măsuri, a acționat cu consecvență pentru orientarea, pregătirea și perfecționarea profesională a femeilor, promovarea lor în. funcție de capacitatea și priceperea de care dispun, cit și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață, de ușurare a activității casnice, de sprijin în creșterea și educarea copiilor. In unități cum sînt Combinatul de fibre sintetice Săvinești, Întreprin

* ' ”” r «ș:

menajat un club. Ultima „piesă de mobilier" așteptată să sosească zilele acestea este o mașină de cusut.— Viața în cămin nu e cîtușl de puțin monotonă, este de părere Dumitra Păduraru.— De ce ?Drept răspuns, interlocutoarea oferă o sumedenie de amănunte : se duc în oraș la discotecă. Ia filme și la muzee, adesea la inițiativa organizației U.T.C. sau a comisiei de femei. La cămin se organizează frecvent în- tîlniri, vin juriști, medici sau bibliotecara întreprinderii, cu care au loc 

discuții interesante. Ultima lntîlnire de acest fel avusese loc cu o zi înainte, cînd medicul Mihaela Rusu de la spitalul „23 August" le-a vorbit despre îndatoririle de viitoare mame, despre ocrotirea sănătății.Tot despre apărarea sănătății oamenilor. despre refacerea capacității lor de muncă amintește și tovarășa Maria Star, președinta comisiei de femei, referindu-se la modul în care funcționează cantina-res- taurant a întreprinderii :— După cite dotări are, după cit sînt de priceput! bucătarii, ar trebui să aibă mai mulți consumatori, spune cu o undă de năduf interlocutoarea. Acest lucru l-au confirmat toate controalele și inspecțiile. Cantina obține asemenea beneficii încît poate să asigure gratuit pîinea și felul trei.Pe lingă cantina propriu-zisă — cantina „mare", cum 1 se mai spune — comisia de femei are în supraveghere și două microcantine, la care primesc hrană caldă 800 da abonați.Condiții foarte buna se lntîlnesc și la creșa și grădinița Întreprinderii. „Este tot o consecință ■ spriji

derile de tricotaje „8 Martie" din Piatra Neamț și „Smirodava" din Roman, întreprinderea de volvatir din Tîrgu Neamț și altele, unde femeile dețin o pondere mare, s-au efectuat îmbunătățiri ergonomice specifice pentru munca acestora. De asemenea, asigurăm în județ o bună asistență a mamei și copilului, cuprindem in leagăne, creșe, grădinițe și cămine majoritatea preșcolarilor, am dezvoltat rețeaua școlară și de unități sanitare, comerciale și de prestărț de servicii, dispunem de cadre corespunzătoare în aceste domenii.Ca urmare, ponderea femeilor in forța de muncă din industria și agricultura județului a ajuns în prezent la 48,9 la sută, urmînd a se ridica la 50,2 la sută în anul 1990. O pondere mai mare a acestora s-a asigurat in unitățile din ramura chimiei, în cele ale industriei ușoare, in invățămînt, ocrotirea sănătății, cooperație și comerț. A crescut, de asemenea, de la un an la altul, calitatea și competența forței de muncă feminine. Bunăoară, numai în acest an, din totalul persoanelor a- flate în cursuri de calificare, peste 43 la sută sînt femei. Pe baza programelor adoptate acordăm o atenție sporită, în cadrul dezvoltării generale a județului, acelor ramuri și sectoare care pun în valoare puterea de muncă și de creație a femeilor.Relevant este și faptul că, in ultimii ani, a crescut numărul femeilor în rîndurile partidului, ele re- prezentînd în prezent 36,7 la sută din totalul membrilor organizației județene de partid și peste 41 la sută din cei ai organelor conducătoare la nivelul organizațiilor de bază și al comitetelor de partid. în rîndul activiștilor comitetelor de partid județean, municipale, orășenești și comunale femeile reprezintă peste 30 la sută, ponderea lor în organele de partid fiind de peste 35 la sută, iar In rîndul deputaților consiliilor populare județean, municipale, orășenești și comunale de aproape 39 la sută. In județul nostru, peste 4 500 de femei îndeplinesc funcții de conducere în activitatea de partid, economică și a organizațiilor de masă șl obștești.Realitatea demonstrează că prezența femeilor în funcții de conducere conferă organelor în care activează un plus de inițiativă, de competență și operativitate în soluționarea problemelor. Spiritul lor gospodăresc, hărnicia, dăruirea și corectitudinea în muncă, calitățile organizatorice, de exigență și combativitate sînt doar cîteva dintre însușirile prin care femeile s-au impus în toate domeniile de activitate, au demonstrat capacitatea lor, cu nimic mai prejos decît a bărbaților, de a soluționa cele mai complicate probleme, de a-și însuși și practica profesiile cele mai diverse și de înaltă complexitate. 

nului. a îndrumării de către comitetul sindicatului și comisia de femei, afirmă tovarășa Elena Stan, președinta comitetului de sindicat. La creșă, continuă interlocutoarea noastră, singurul necaz ar fi că nu sînt ocupate toate locurile — In schimb la grădiniță, abia pot fi satisfăcute toate cererile". Directoarea grădiniței, tovarășa Aurora Bobocea, ne arată că s-au pus peste tot mochete noi — din banii sindicatului ! Și ne mal arată cu plăcere cubuletele și jocurile logice confecționate chiar In secția chimică a întreprinderii. „Deranjăm" o gîgîlice cu păr auriu :— Ce vrei tu să te faci ?Fetița se oprește o clipă din asamblarea cuburilor $1 răspunde, sigură de ea :— Ca mămica.Mămica este una din miile de muncitoare care lucrează fără grija supravegherii copiilor, pentru realizarea lor ca oameni și cetățeni, pentru devenirea frumoasă a oamenilor.Condițiile din Întreprindere slnt bune la toate locurile de muncă, dar femeile gravide sau care au născut de curind se bucură de o atenție specială. Medicul întreprinderii informează prompt comitetul sindical și comisia de femei asupra cazurilor de graviditate, pentru ca viitoarele mame să fie repartizate, dacă e nevoie, la locuri cu program și grad de efort adecvat stării lor. Sînt măsuri ce reflectă atenția de care se bucură femeia la locul de muncă, în contextul general al politicii partidului nostru de grijă față de om, de sprijinire a creșterii natalității, de întărire a familiei.Ne-am oprit mai mult asupra Împlinirilor din viața și munca femeilor de la „Electroaparataj" și pentru că aportul comisiei de femei din a- ceastă Întreprindere, însumat cu activitatea celorlalte organizații de masă și obștești, sub conducerea organizației de partid, au condus și conduc la rezultate constant bune în producție. Cea mai elocventă dovadă 
o constituie rezultatele obținute în a- 
eeste luni de Iarnă aspră, cind colec
tivul „Electroaparatajului" și-a de
pășit sarcinile la toți indicatorii de 
pian. Un motiv în plus de a întîm- pina, cu fruntea sus. evenimentele politice ale lunii martie — Conferința națională a femeilor și. apoi, alegerile de deputați de la 17 martie.

Ion MARIN

Femeile României socialiste dispun, pe baza realizărilor remarcabile înregistrate în toate domeniile de activitate în anii construcției socialiste, de condiții tot mai bune de viață și de afirmare, privesc cu încredere spre viitorul luminos prefigurat cu strălucire pentru întreaga națiune în documentele programatice ale Congresului al XIII-lea al partidului. Temeiul acestei încrederi in ziua de miine se află în programele de dezvoltare economico- socială pentru acest an, pentru cincinalul viitor și in perspectivă pînă în anul 2000, adoptate prin voința întregii națiuni, care propun un țel înălțător, țel ce poate fi realizat prin creația și munca unită a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Participarea activă a femeilor din țara noastră la întreaga viață politică, economică, socială și culturală, în deplină egalitate cu bărbații, consfințită și garantată prin Constituție și confirmată zilnic de realitate, este expresia înaltului umanism al orîn- duirii noi pe care o edificăm, a superiorității democrației socialiste practicate la toate nivelurile organizării sociale. însăși Conferința națională a femeilor, forum democratic de dezbatere și decizie asupra căilor și modalităților de acțiune in vederea sporirii contribuției organizațiilor de femei din România la înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului, a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, spre binele și fericirea patriei, a tuturor locuitorilor săi, tineri și vîrstnici. bărbați și femei, reprezintă o dovadă a democrației in sfera vieții politice, domeniu unde In trecut se înregistrau cele mai grave inechități și discriminări.Ziua de 8 Martie, Ziua internațională a femeii, este pentru femeile României socialiste un prilej de a exprima solidaritatea militantă și activă cu femeile de pretutindeni, de a reînnoi vibranta chemare a tovarășului Nicolae Ceaușescu de a face totul pentru triumful păcii în lume, pentru ca norii grei ai războiului, moartea și durerea să nu mai umbrească niciodată lumina, speranța și bucuria vieții copiilor noștri.Minunatele condiții de muncă, viață și afirmare de care dispun femeile, într-o deplină egalitate cu bărbații, le determină ca în mod responsabil, cu spirit revoluționar și a- dîncă dragoste de țară, partid și popor, să acționeze neobosit pentru Înfăptuirea In mod exemplar a istoricelor hotărlri ale Congresului al XIII-lea al partidului, pentru triumful socialismului și comunismului, al cauzei păcii, Înțelegerii ș! colaborării In lume, pentru ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație.

Cronica zileiO expoziție Internațională specializată cu tema „Prelucrarea metalelor — testări" este deschisă în aceste zile la București. Aflată la cea de-a XIII-a ediție, manifestarea reunește firme din Austria, R.F. Germania, Italia, Luxemburg. Olanda, precum și întreprinderi de profil din țara noastră. Sînt expuse, intre altele, o gamă variată de instalații electrolitice și echipamente pentru acoperiri metalice, aparatură Rontgen pentru industrie și cercetare, mașini universala pentru Încercări statice și dinamice, aparatură da măsură și control, etc.în programul manifestărilor economice Internaționale organizate In cursul acestui an, da întreprinderea de tîrguri, expoziții și publicitate pentru comerțul exterior, figurează expozițiile specializate „Azbest- Plută", „Armături-Pompe", „Medicină", „Repro-foto-'kino-optică". „Pesticide" și „Laborator-Cromatografie".(Agerpres)
tv

20,00 Telejurnal • Agendă electorală
20,20 6 Martie 1945 — moment istoric tn 

epopeea revoluției șl construcției 
socialiste. Documentar

20,35 Afiș liric electoral — emisiune de 
versuri

20,45 Salonul TV al artelor plastice. 
Gindurl și flori. Expoziție omagia
lă dedicată Zilei internaționale a 
femeii. Galeriile Orizont

21,00 Din Manifestul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste

21,05 Film serial. „Tineri tn luptă". 
Premieră pe țară. Coproducție in
ternațională. In rolurile principa
le : Rick Ely, Lou Gosset, Alex 
Hentelhoff, Hllarie Thompson. 
Regia : Sutton Roley. Episodul 5

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. în localitatea bulgară Oreahovița se va juca astăzi, miercuri, meciul internațional amical de fotbal dintre prima reprezentativă a Bulgariei și o selecționată divizionară din țara noastră. Din lotul jucătorilor români fac parte, printre alții : Ducadam, Cristian, Andone, Eduard, Zare, Stoica, Drag- nea, Suciu, Irimescu, Geolgău. • Azi vor avea loc meciurile tur din sferturile de finală ale cupelor europene de fotbal. Amintim aceste 

partide : „Cupa campionilor euro
peni" : Austria Viena — F.C. Liverpool, Juventus Torino — Sparta Praga, Bordeaux — Dnepr Dnepropetrovsk, I.F.K. Goteborg — Pana- thinaikos Atena ; „Cupa Cupelor" : Everton — Fortuna Sittard, F.C. Larissa — Dinamo Moscova, Bayern Miinchen — A.S. Roma, Rapid Viena — Dynamo Dresda ; „Cupa 
U.E.F.A." s Manchester United — Videoton, Zelezniciar Sarajevo — Dinamo Minsk, Internazionale Milano — F.C. Koln, Tottenham — Real Madrid.

ȘAH. La Băile Felix se desfășoară în aceste zile Festivalul șahist „Cupa Felix" la care participă peste 250 de concurenți din diferite orașe ale țării, precum și jucători de peste hotare. In turneul masculin principal, după 6 runde conduc Dorel Oltean (Cluj-Napoca) și Valeriu Grozav (Moldova Nouă) cu cite 5 puncte, urmați de Dante Mițaru (București) și Adrian Marcovici (Iași) cu 4,5 puncte. La feminin, tot după 6 runde, In fruntea clasamentului se află Claudia Dumitriu (București) cu 5 puncte, urmată de Teodora Rusu (Iași) — 4,5 puncte.
BOX. La Sofia a Început tradiționalul turneu internațional de box „Cupa Strandjata", la care participă peste 100 de pugiliști din 11 țări. în limitele categoriei semimijlo- cie, boxerul român Rudei Obreja l-a întrecut la puncte pe bulgarul Valentin Poptolev, Iar la categoria pană, Costin Stancu a cîștigat, tot la puncte, meciul cu Vasil Paskalev (Bulgaria).
SCHI. Austriacul Andreas Felder a cîștigat concursul Internațional de sărituri cu schiurile disputat pe trambulina de 90 m de la Lahti (Finlanda), totalizind 243,3 puncte (sărituri de 121 m și 117 m). Clasat pe locul doi, finlandezul Matti Ny- kaenen continuă să conducă în clasamentul general al „Cupei Mondiale" (189 puncte), urmat de Felder (166 puncte).Proba masculină de slalom special disputată pe pîrtia de la Lermoos (Austria) a fost cîștigată de Paul Frommelt (Liechtenstein) cu timpul de l’36”45/100, urmat de austriacul Dietmar Koehbichler — l’36”54/100. în clasamentul general al „Cupei Europei" conduce elvețianul Luc Genolet.
SCRIMĂ. Concursul feminin de floretă de la Torino, contînd pentru „Cupa Mondială", s-a Încheiat cu victoria scrimerei vest-germane Sabina Bischoff, învingătoare cu 8—6 in finala disputată In compania coechipierei sale Mendi Nicklaus. Pe locul trei s-a situat Gertrud Stefanek (Ungaria).

cinema
• Rămășagul : SCALA (11 03 72) — 9;
11: 13; 15; 17; 19. 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 : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 12; 15,15; 18,30.
• Revanșa : CIULEȘTI (17 55 46) — 
9 * * 11 * 13 ■ 15 • 17 * 19.
• Rideți 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.
• Fapt divers : MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19.
• Nemuritorii : TOMIS (21 49 46) —

• Teatrul Național (0.4 71 71, sala 
mică) : Despot Vodă — 18; (sala din 
Piața Cosmonauților, 11 07 57) : Exa
menul — 18.
• Filarmonica * „George Enescu-
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital
de pian Dan Grigore. Seară CHOPIN
— 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Con
tesa Maritza — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julie ta la sfîrșit de noiem
brie — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81): Niște țărani
— 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) 1 
Turnul de fildeș — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 18; 
(sala Studio) : Acești îngeri triști — 
17,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Milionarul sărac — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română- 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Ion Creangă- (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 9; 15.
• Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 19.

9; 11; 13; 15; 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).
• Asediul — 9, Jandarmul și extra
terestrii — 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 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII^ GHANA

Excelenței Sale Domnului 
căpitan de aviație JERRY JOHN RAWLINGS 

Președintele Consiliului Provizoriu 
al Apărării Naționale al Republicii Ghana

ACCRACea de-a XXVIII-a aniversare a proclamării independenței Republicii Ghana tmi oferă prilejul de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului ghanez prieten.Exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și ghanez, al cauzei păcii și înțelegerii in lume.

La 6 martie, poporul ghanez sărbătorește împlinirea a 28 de ani de la proclamarea independentei tării — moment de cea mai mare însemnătate, ce a încununat lupta sa îndelungată pentru libertate, deschizînd calea unor adinei prefaceri economico-sociale cu caracter înnoitor.Situată în regiunea de vest a Africii, Ghana a purtat multă vreme denumirea de „Coasta de Aur", datorită imenselor ei resurse naturale. în subsolul său se găsesc, intr-adevăr, importante zăcăminte de diamante, bauxită, fier și petrol, iar pe sol se întind imense păduri tropicale și plantații de cacao. Din păcate însă, toate aceste bogății au fost jefuite secole de-a rîndul de cercurile colonialiste. După proclamarea independenței, statul a preluat controlul asupra tuturor resurselor naturale și a declanșat o vastă acțiune pentru valorificarea lor în folosul poporului ghanez.în centrul atenției planurilor de dezvoltare economică s-a aflat in acești ani consolidarea rolului agriculturii, sector în care lucrează două treimi din forța de muncă. Prin construirea de baraje și canale de irigații au fost lărgite considerabil suprafețele cultivate cu
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 martie, ora 20 — 9 martie, 
ora 20. în tară : Vremea va fi în ge
neral rece, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea precipitații slabe. Izolate, 
sub formă de ninsoare. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat. Temperatu

„BUCURIILE ZĂPEZII-
Intre 25 februarie și 

3 martie, cunoscutele 
și mult apreciatele 
pîrtii de la Vatra Dor- 
nei au fost din nou, 
ca-n fiecare an, luate 
cu asalt de către co
pii. De peste 600 de 
pionieri și școlari din 
întreaga țară,. cam
pioni ai județelor și 
ai municipiului Bucu
rești la schi alpin, la 
biatlon (schi foruț și 
tir cu arma cu aer 
comprimat) și la sa
nie care, in perioada 
mai sus-amintită, s-au 
perindat pe aici, dispu- 
tindu-și intiietatea, 
titlurile de campioni 
ai „Daciadei albe" și 
cupele „Pionierul" in 
cadrul tradiționalului 
Festival pionieresc al 
sporturilor de iarnă. 
Adevărată trambulină 
a talentelor, festivalul 
a oferit, și de aceas
tă dată, celor mai 
buni dintre ei — cîte- 
va zeci, cei care au 
urcat pe podiumul în
vingătorilor — posibi
litatea de a se afirma 
ca autentice speranțe 
in aceste sporturi de 
iarnă, de a porni — 
așa cum au făcut-o 
mulți alții înaintea 
lor, azi sportivi consa- 
crați — pe drumul 
spre marea perfor
manță.

Întrecerile s-au în
cheiat, duminică (3 
martie) cu o amplă 
manifestare cultural- 
artistică și sportivă, 
denumită „Bucuriile 
zăpezii", manifestare 
organizată (ca și fes
tivalul) de către 
C.N.O.P. in colaborare 
cu M.E.I. și C.N.E.F.S, 
și aflată, anul acesta, 
la cea de-a doua edi
ție. A fost o adevă
rată feerie pe zăpadă, 
la desfășurarea căreia 
au asistat, pe par
cursul a mai bine de 
patru ore, mii de co
pii din țară și din lo
calitatea gazdă, pre
cum și oameni ai 
muncii aflați la odih
nă și tratament in cu
noscuta stațiune. Pe 
pirtta de schi de pe 
Dealul Negru, amena
jată cu decoruri din 
basmele copilăriei, au 
putut fi admirate, 
rind pe rind, intere
sante numere din bo
gatul program al ma
nifestării (o aventură 
in munți, o „bătălie" 
între Harap Alb și 
Spin, pe de o parte, și 
intre Făt-Frumos și 
Zmeu, pe de alta, niște 
avioane lansîndu-și 
parașutiștii, un meci 
de fotbal cu clăpari și 
pe zăpadă, altul de 
hochei cu un puc

• Competiția : 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 : 
DOINA — 11,15; 13; 17.
• Nick Carter superdetectiv : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Neînvinsul : DRUMUL SĂRII
(31 28 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 (1113 49) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Aventuri in Marea Nordului : FA
VORIT (45 31 70) — 8; 10; 15; 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 : FLACARA 
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30.
• Iubirea are multe fețe : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 12; 15; 18.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

cacao, bumbac, trestie de zahăr, orez, porumb, ceea ce a modificat structura agriculturii ghaneze. fără a diminua totuși rolul dominant ce revine plantațiilor de cacao. Ghana ocupă locul al treilea în lume în producția de cacao, care-i asigură 40 la sută din venitul național.Concomitent, au fost puse bazele unei industrii naționale, care se dezvoltă continuu. La Tema, Se- kondi, Kumasi, Akosombo s-au înălțat unități de prelucrare a aluminiului și țițeiului, a metalelor și lemnului, iar hidroenergetica a căpătat o deosebită dezvoltare prin punerea în valoare a potențialului fluviului Volta.în spiritul politicii sale de solidaritate cu tinerele state ale Africii. poporul român urmărește cu simpatie eforturile depuse de poporul ghanez pentru dezvoltarea economică și socială, pentru consolidarea independentei. între Republica Socialistă România și Republica Ghana s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care se extind continuu, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și Înțelegerii internaționale, al luptei pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale.
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 10 și zero grade, izolat mai cobo- 
rîte în centrul și nord-estul țării, iar 
cele maxime între minus 4 și plus 0 
grade, pe alocuri mai ridicate în re
giunile vestice. Local se va produce 
ceață. în București : Vreme relativ 
rece, cu cerul schimbător. Tendință de 
ninsoare slabă. Vint slab pînă Ia mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
între minus 6 și minus 3 grade, iar 
cele maxime între zero șl plus 3 grade. 
Dimineața ceată.

uriaș), toate acestea 
fiind prezentate de 
zeci de copii-sportivi 
care și-au dovedit, 
astfel, și cu acest pri
lej, atît măiestria ca 
schiori, cit și înclina
ția firească pentru 
joacă, pentru veselie. 
Secvențele sportiv- 
distractive de pe pîrtie 
au fost, tot timpul, al
ternate cu altele — 
cultufal-artistice — 
desfășurate pe o mare 
scenă aflată in preaj
ma și sub privirile 
blinde ale unui uriaș 
om de zăpadă, la a- 
cest spectacol dindu-și 
concursul cîteva for
mații pionierești lau
reate ale Festivalu
lui național „Cîntarea 
României", precum și 
cunoscuți soliști vocali 
și actori — Ionela 
Prodan, Tudor Gheor- 
ghe. Victor Socaciu, 
Angela Ciochină. Nicu 
Alifantis, Mihaela 
Bustruchină, Vasile 
Menzel și alții.

Festivalul pionieresc 
al sporturilor de iarnă 
și „Bucuriile zăpezii" 
s-au constituit în mo
mente de neuitat pen
tru toți partieipanții 
la ele, in adevărate 
bucurii ale copilăriei.

C. D1A.CONU

teatre



VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR:

**
SĂ FIE OPRITĂ CURSA ÎNARMĂRILOR, 

SĂ FIE ASIGURATĂ PACEA!

I

ț

Conferința pentru dezarmare de la Geneva

România se pronunță pentru încetarea 
oricăror acțiuni de militarizare a Cosmosului

COMUNICAT BULGARO-POLON

*

R. F. GERMANIA : Sub presiunea opiniei publice, 
manevrele cu rachete „Pershing-2" au fost opriteBONN 5 (Agerpres). — Sub presiunea amplei mișcări pentru pace împotriva rachetelor nucleare din R.F. Germania, forțele armate a- mericane din R.F.G. au hotărît să renunțe la efectuarea, pe teritoriul vest-german, de manevre cu rachetele „Pershing-2", pînă la elucidarea deplină a împrejurărilor în care s-a petrecut incidentul de la baza de lingă Heilbronn cu una dintre aceste rachete. Agenția D.P.A. precizează că asigurări corespunzătoare au fost date de comandamentul trupelor americane

din R.F.G. guvernului landului Baden-Wiirttemberg.După cum s-a mai anunțat, la 11 ianuarie, la baza de la Heilbronn (Baden-Wiirttemberg) a explodat motorul unei rachete „Pershing-2", ucigînd trei militari americani și rănind alți 16. Incidentul a stîrnit un val de proteste în rîndul mi- litanților pentru pace din R.F. Germania. Mii de luptători antirăzboinici și-au exprimat sprijinul pentru „Apelul de la Heilbronn". care cheamă la îndepărtarea noilor rachete nucleare cu rază medie din R.F.G.

S.U.A.: Apelul 
organizației „Mobilizare 

pentru salvgardarea 
omenirii"

Premierul Noii Zeelande despre necesitatea stopării 
cursei înarmărilor nucleare\ GENEVA 5 (Agerpres). — Primul ministru al Noii Zeelande, David Lange, a declarăt, la Geneva, că toate statele nenucleare poartă o responsabilitate în a contribui la11 curmarea cursei înarmărilor' nucleare, transmite agenția U.P.I. Luînd cuvîntul în fața Conferinței pentru dezarmare de la Geneva, David Lange a subliniat că ță- i rile care nu sînt puteri nucleare au dreptul și responsabilitatea de a face orice efort pentru a lichida, cursa înarmărilor nucleare. El a lansat, totodată, un apel la crea- i rea de zone fără arme nucleare în diferite părți ale lumii, subliniind că așteaptă constituirea unei ase-

AUSTRALIA: Demonstra
ție a militanților pentru 
pace în portul Sydney

CANBERRA 5 (Agerpres). — Nu
meroase ambarcațiuni, avînd la 
bord militanți din mișcarea antinu
cleară și pentru pace din Australia, 
au organizat, luni, o demonstrație 
de protest in rada portului Sydney 

> impotriva accesului in această zonă 
al navelor militare americane 
„U.S.S. Buchanan" și „U.S.S. John 

1 Young". Demonstranții purtau pan- 
1, carte pe care se puteau citi lozinci 

ca „Nu — navelor morții" sau alte 
sugestive lozinci antinucleare. Alte 
sute de demonstranți au organizat 
o acțiune de protest in apropierea 
docurilor de la Garden Island.

Un purtător de cuvint al mai 
, multor organizații pentru pace și 

pentru apărarea mediului înconju
rător a declarat : ■ „Cred că Austra- 

, lia trebuie să adopte aceeași ati
tudine ca Noua Zeelandă și să in
terzică accesul navelor cu încărcă
tură nucleară". Demonstranții au 
anunțat că vor organiza o veghe 

, continuă in apropierea celor două 
distrugătoare, pină la plecarea lor 

t din port.

menea zone în Pacificul de sud „în viitorul apropiat".David Lange și-a expAmat speranța că cele două mari puteri vor fi capabile să convină asupra unei reduceri „drastice" a arsenalelor nucleare în cadrul noilor negocieri care încep la Geneva săptămîna viitoare.Premierul neozeelandez a lansat un apel Conferinței pentru dezarmare de la Geneva de a deschide negocierile vlzînd interzicerea tuturor experiențelor nucleare, care ar constitui „cea mai practică și Imediată modalitate de a opri dezvoltarea de noi arme".

WASHINGTON 5 (Agerpres). - ’ Intr-un apel dat publicității la ț Washington, organizația antirăzboi- 4 nică americană „Mobilizare pentru ? salvgardarea omenirii" cere înceta- j rea imediată a cursei înarmărilor l nucleare. ;Autorii documentului cheamă la ' eforturi susținute pentru asigurarea ț succesului apropiatelor convorbiri i sovieto-americane privind arifla- J mentele nucleare și cosmice, pen- ț tru eliminarea deplină a armelor 4 nucleare. ț

AUSTRIA: 0 declarație j 
în favoarea promovării | 

dialogului Est-VestVIENA 5 (Agerpres). — Partl- ț dul Socialist din Austria se pro- 4 nunță pentru continuarea efortu- * rilor în direcția diminuării încor- i dării internaționale și promovării <’ dialogului Est-Vest, a afirmat Pe- ț ter Jankowitch. secretar al P.S.A. 4 pentru probleme internaționale. în- * tr-o declarație difuzată de servi- l ciul de presă al partidului, el a i subliniat, de asemenea, că la po- Ț litica de destindere nu există nici 4 o alternativă acceptabilă. ’

GENEVA 5 (Agerpres). — Conferința pentru dezarmare de la Geneva își concentrează atenția asupra problemei prevenirii cursei înarmărilor în spațiul extraatmosferic.Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor conferinței, șeful delegației române a relevat faptul că utilizările tot mai largi, cu caracter militar, ale tehnicilor spațiale dovedesc că acestea au început să fie înglobate in sistemele de arme convenționale și nucleare ale marilor puteri.în abordarea problemelor spațiului extraatmosferic, a arătat vorbitorul, trebuie să se pornească — în concepția României — de la principiul că acesta constituie un patrimoniu comun al întregii umanități, rezervat exclusiv utilizărilor pașnice. Obiectivul fundamental al tuturor eforturilor internaționale trebuie să fie acela de a se pune capăt cursei înarmărilor, de a se trece la reducerea armelor nucleare și a celorlalte armamente și, în acest cadru, la oprirea oricăror acțiuni de utilizare a Cosmosului în scopuri militare și la demilitarizarea sa completă.Au fost îndeosebi subliniate propunerile concrete avansate de președintele Nicolae Ceaușescu privind necesitatea ca Organizația Națiunilor Unite să-și asume răspunderea pentru realizarea unui tratat interna

țional pe tema spațiului extraatmosferic, precum și cu privire la organizarea unei conferințe mondiale în acest domeniu și. eventual, la crearea unui organism specializat al O.N.U. consacrat apărării spațiului cosmic.Vorbitorul a prezentat. în continuare, o serie de sugestii concrete cu privire la modul în care Conferința pentru dezarmare ar trebui să-și organizeze lucrările spre a putea aborda în mod practic, la nivel de negociere, problematica demilitarizării spațiului extraatmosferic. El a sprijinit propunerile prezentate de Jările neutre și nealiniate, de alte țări mici și mijlocii în vederea creării unui comitet special al Conferinței de la Geneva, căruia să-i fie încredințat mandatul de a elabora propuneri de măsuri pentru prevenirea cursei înarmărilor în acest domeniu.La inițiativa delegației române și a altor delegații, au început consultări neoficiale pe tema creării unui asemenea comitet special.în aceeași ședință plenară a luat cuvîntul primul ministru al Noii Zeelande, David Lange, și au intervenit în dezbateri șefii delegațiilor Statelor Unite ale Americii, Argentinei, Italiei, Bulgariei și Republicii Sri Lapka.

SOFIA 5 (Agerpres). — La Sofia a fost dat publicității comunicatul privind convorbirile dintre Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, și Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, care a întreprins o vizită prietenească de lucru în R.P. Bulgaria.Părțile, se spune în comunicat,

au făcut un schimb de opinii și au discutat perspectivele relațiilor bilaterale. Schimbul de vederi în probleme ale situației internaționale act- tuale a evidențiat identitatea punctelor de vedere ale celor două țări. A fost subliniată, totodată, inț- portanța viitoarelor convorbiri so- vieto-americane de la Geneva asupra complexului de probleme referitoare. la armamentele cosmice si nucleare, transmite agenția B.T.A.
WASHINGTON

Convorbiri sovieto-americaneWASHINGTON 5 (Agerpres). — La Washington au început convorbirile dintre delegația Sovietului Suprem al U.R.S.S.. condusă de Vladimir Scerbițki, membru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al P.C. din Ucraina, aflată în vizită oficială în S.U.A.. și delegația Ca

merei Reprezentanților a Congresului S.U.A.în centrul convorbirilor, care ii® desfășoară în cadrul Comisiei peii- tru problemele externe a Cameral Reprezentanților, se află problem!® legate de prevenirea unui război nuclear. limitarea și reducerea armamentelor. relatează agenția T.A.S.&,

REYKJAVIK

Lucrările sesiunii Consiliului Nordic

BEIJING

Poziția P. 0. ChinezBEIJING 5 (Agerpres). —Bo Yibo, vicepreședinte al Comisiei Centrale Consultative a P.C. Chinez, a declarat că P.C. Chinez și Kuomintangul (Partidul Naționalist aflat în prezent în Taiwan) ar trebui să-și dea mina în cadrul unei a treia perioade de cooperare între cele două partide — relatează agenția China Nouă.Bo Yibo a subliniat că P.C.C. dă o înaltă apreciere celor două perioade

față de Kuomintanganterioare de cooperare cu Kuomintangul, care au dus la victoria asupra foștilor conducători chinezi în timpul marelui marș din Nord din 1924—1927, precum și asupra japonezilor care invadaseră China, în timpul celui de-al doilea război mondial. Aceste experiențe bune, a spus Bo Yibo, trebuie dezvoltate în continuare în vederea realizării reunifi- cării Chinei.
ORIENTUL MIJLOCIU

In Japonia continuă să se desfășoare o amplă mișcare împotriva arme
lor nucleare, la care participă zeci de mii de oameni din toate colțurile 
țării. Astfel, cu prilejul apropiatei zile de 8 Martie, la Tokio au avut loc 
mai multe demonstrații și mitinguri ale femeilor consacrate păcii și dez
armării. Participantele au adresat opiniei publice un apel de a transforma 
anul 1985, cind se împlinesc 40 de ani de la bombardamentele atomice 
asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki, intr-un an de luptă activă pen
tru preintimpinarea unui război nuclear. în fotografie : un aspect de la 

una din numeroasele demonstrații pentru pace desfășurate la Tokio.

----------------------— (DIN ACT(/A£/TAT£A POLITICĂ)

AMERICA LATINĂ, SUB POVARA 
APĂSĂTOARE A DATORIILORStudii recente ale unor instituții internaționale atrag din nou atenția asupra consecințelor dramatice ale fenomenelor negative din viața economică mondială, îndeosebi ale creșterii datoriei externe a țârilor în curs de dezvoltare. în acest sens, România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu au pus in evidență, în mod constant, necesitatea adoptării unei soluții globale a acestor fenomene, soluție care să corespundă*  intereselor tuturor statelor, cu precădere ale celor în curs de dezvoltare. Țara noastră a propus și propune realizarea, în cadrul unui dialog internațional autentic, a unor înțelegeri care să ducă la reducerea substanțială sau la anularea completă a datoriilor pentru țările cele mai sărace, la reducerea lor semnificativă pentru alte țări și reeșalonarea pe termen lung a datoriilor, fără dobindă sau cu dobinzi limită.Actualitatea acestor aprecieri și propuneri este pe deplin confirmată de evoluțiile din viața economică internațională, care arată că, deși în 1984 au fost înregistrate unele tendințe pozitive într-o serie de țări în curs de dezvoltare, atît sub unghiul reluării creșterii economice, cit și al participării lor la schimburile externe, în ansamblu, problemele cu care se confruntă acestea, îndeosebi în ce privește datoria externă, s-au agravat. Cazul AMERICII LATINE și mai ales „criza datoriei externe", care afectează principalele unsprezece state din emisfera sudică,sînt cit se poate de elocvente.

„Cecf mai profundă cri
ză din ultimii cincizeci de 
ani” Aceasta este concluzia pe care o desprinde Comisia Economică a O.N.U. pentru America Latină în raportul său pe anul ,1984. „Recuperarea" înregistrată de economiile unora dintre aceste state în cursul anului trecut a fost, în termenii raportului citat, „foarte debilă și insuficientă". Produsul pe locuitor s-a ridicat pe ansamblu doar cu 0,2 la sută, diminuindu-se chiar în 12 din țările continentului. Astfel, în Bolivia a scăzut cu circa 25 la sută, în Salvador cu 22 la sută, iar în Uruguay cu 16 la sută, în schimb, creșterea prețurilor s-a accelerat, atingînd niveluri niciodată înregistrate în trecut. Rata medie de creștere a prețurilor a urcat de la 66 la sută, în 1983, la 145 la sută, în 1984, cu „vîrfuri", cum este cazul Boliviei, de 1 700 la sută, Argentinei, de 700 la sută, sau Braziliei și Peru — în jur de 200 la sută.Potrivit unui raport al Băncii In- teramericane de Dezvoltare (B.I.D.), America Latină este confruntată în prezent cu cea mai gravă recesiune economică de la marea depresiune din 1929. perspectivele de dezvoltare în actualul deceniu fiind foarte reduse, iar datoriile externe continuă să crească. Serviciul datoriei externe a reprezentat, în 1983, 65 la sută din veniturile obținute din exporturi.

Una dintre cele mal îngrijorătoare consecințe ale crizei economice pe care o traversează continentul este, fără îndoială, șomajul. Rata șomajului, care în 1981 era de 5 la sută din totalul populației active, se dublase în 1983, iar în unele state, cum ar fi, de pildă. Chile, Paraguay și Uruguay, a atins peste 18 la sută. De altfel, se estimează că, în prezent, dintre cei 375 de milioane de locuitori ai Ameri- cii Latine peste 60 de milioane, în imensa lor majoritate tineri, sînt în căutare de lucru.Comentând această stare de lucruri, Hugo Navajos Mogro, directorul regional al O.N.U.D.I. (Organizația Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială) arăta că ea se datorează mai multor factori : efectelor grave ale recesiunii economice mondiale, ratei înalte a do- bînzilor și datoriei externe, ca și costului ridicat al importului de tehnologie. Denunțînd actualii termeni de schimb, directorul O.N.U.D.I. sublinia faptul că statele capitaliste dezvoltate nu cumpără produsele țărilor latino-ame- ricane decît la prețuri foarte mici, în vreme ce acestea din urmă importă tehnologie avansată la costuri foarte ridicate. In aceste condiții, importante resurse economice trebuie să fie irosite pentru plata datoriei externe și a serviciului acesteia, care, alături de prețurile scăzute la materiile prime exportate, constituie factori limitativi ai dezvoltării.

Datoria externă — o 
grea povară a prezentului, 
o ipotecă a viitorului. Ma’ rea majoritate a statelor latino-a- mericane au acumulat in ultimii ani uriașe datorii externe — unsprezece dintre ele, între care Brazilia, Mexic, Argentina, Venezuela, Chile. Peru și Columbia, deținând cea mai mare parte (337 de miliarde) a datoriei Americii Latine, estimată la aproximativ 360 de miliarde de dolari. în 1984, țările la- ,tino-americane au fost obligate să cheltuiască 37,3 miliarde dolari, cu 1,8 miliarde mai mult față de 1983, numai pentru acoperirea datoriei externe ajunse la scadență și a dobânzilor aferente. Aceasta reprezintă peste 35 la sută din totalul veniturilor în devize obținute de țările din regiune prin export. Desigur, aceasta este o rată medie, pentru că sînt țări în care acest coeficient, a fost mult mai mare : Bolivia (57 la sută), Argentina (52 la sută), Chile (42 la sută). Numai în ultimele douăsprezece luni, datoria externă a țărilor latino-ame- ricane a crescut cu 20 de miliarde de dolari, iar dificultățile de finanțare au făcut ca majoritatea acestor țări să ceară reeșalonarea atît a ratelor scadente, cit și a dobîn- zilor. Bolivia și Ecuadorul au fost nevoite să suspende plata datoriilor. Un raport al O.S.A. (Organizația Statelor Americane) atrage atenția asupra faptului că, In 1985, America Latină va trebui să cheltuiască 61 la sută din veniturile sale provenite din export pentru a acoperi dobînzile datoriei externe, a- ceasta devenind o povară tot mai greu de suportat în prezent și, totodată, o ipotecă asupra viitorului acestor națiuni.Studii de prognoză economică a- rată că, dacă nu vor surveni schimbări esențiale în ce privește abordarea „crizei economice mondiale", țările din regiune vor trebui, în 1990, să consacre totalitatea veniturilor realizate din exporturi pentru asigurarea serviciului datoriei externe, care se va cifra, probabil, la aproximativ 451 miliarde de dolari.

Pentru o strategie co
mună acestor stări dalucruri, țările latino-americane sînt

REYKJAVIK 5 (Agerpres). — La Reykjavik s-au deschis lucrările celei de-a 33-a sesiuni a Consiliului Nordic — organ consultativ care examinează probleme ale cooperării dintre Danemarca, Finlanda. Islanda, Norvegia și Suedia. Timp de cinci zile, reprezentanți ai parlamentelor și guvernelor din țările amintite vor discuta un program de acțiune comun îndreptat spre dezvoltarea economică și combaterea șomajului în țările membre.într-o alocuțiune rostită în prima zi a lucrărilor, primul ministru al Suediei, Olof Palme, s-a pronunțat

în favoarea intensificării colaborării celor cinci state din nordul Europei în toate domeniile. Totodată, el a condamnat regimul de apartheid din R.S.A. și s-a pronunțat pentru măsuri comune, în cadrul O.N.U., împotriva rasiștilor sud-africani.Deputata islandeză Gudrun Helga Dottir a cerut participanților la sesiune să ia atitudine în favoarea interzicerii dezvoltării, producției și staționării de arme nucleare în țările nordice, ceea ce ar corespunde și voinței majorității poporului is- landez.
In sprijinul soluționării pe cale politică 

a conflictelor din America CentralăMANAGUA 5 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Managua, președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, s-a pronunțat pentru continuarea eforturilor consacrate soluționării prin mijloace politico-diplomatice a tuturor controverselor din regiune. El s-a referit la convorbirile- pe care le-a avut la Montevideo cu secretarul de stat al S.U.A.. George Shultz, ară- tînd că. deși nu au apărut elemente noi în pozițiile celor' două țări-, totuși faptul că a avut loc un nou contact între Nicaragua și S.U.A. este pozitiv. „Trebuie să facem toate eforturile posibile, fără a sacrifica principiile revoluționare. în vederea consolidării climatului de negocieri, care să conducă la o soluție pașnică a problemelor" — a spus el.Daniel Ortega Saavedra a reafirmat poziția țării sale privind nece-

TOT MAI 
EXTERNE tot mai preocupate să-și coordoneze eforturile pentru punerea la punct a unei strategii regionale, atît in ce privește asigurarea dezvoltării economice, cit și în vederea dialogului cu țările creditoare. In a- cest scop, recent a avut loc la Santo Domingo o reuniune ministerială a statelor semnatare ale „Consensului de la Cartagena" (Argentina, Bolivia, Brazilia, Columbia, Chile, Ecuador, Mexic, Peru, Uruguay, Venezuela și Republica Dominicană). Cum se știe, reprezentanții acestor țări s-au reunit în iunie anul trecut în orașul columbian Cartagena, adoptînd un document care subliniază necesitatea abordării politice a problemei datoriei externe, ceea ce presupune o angajare directă a guvernelor țărilor creditoare în negocierile privind datoria externă, ca și o nouă abordare în această problemă din partea F.M.I. și B.I.R.D, „Condi

țiile avansate de F.M.I. — scria revista iugoslavă „Mejdunarodna Politica" — judecind după practica 
țărilor latino-americane — sînt de
pășite. Ele ar fi putut fi eficiente 
pe vremea cind perturbările in 
plățile externe erau de scurtă du
rată. Respectarea condițiilor F.M.I. 
nu ar trebui să antreneze — cum 
este cazul deseori — o scădere a 
producției și să afecteze păturile 
cele mai sărace ale populației. 
Aceste condiții ar trebui să țină 
seama de cerințele dezvoltării eco
nomice a țărilor respective".în lumina acestor realități apar și mai pregnant în evidență realismul și justețea propunerilor României pentru adoptarea unor soluții globale ale problemelor ce confruntă țările în curs de dezvoltare și e- conomia mondială în ansamblu. Pentru că, așa cum arată viața, înrăutățirea situației economice a țărilor în curs de dezvoltare, dificultățile crescânde pe care acestea le întîmpină în stingerea datoriei lor externe creează serioase tensiuni pe piețele financiare ale lumii, fiind evident că, fără o soluționare de fond a acestor probleme, nu poate fi vorba de o redresare reală a economiei mondiale, care să asigure crearea climatului de Încredere șl cooperare, menit să contribuie la progresul economic și social al tuturor popoarelor.

Valentin PAUNESCU

sitatea retragerii din regiune a tuturor consilierilor militari străini, suspendării tuturor manevrelor militare cu trupe străine din America Centrală și înghețării achizițiilor de noi armamente.MONTEVIDEO 5 (Agerpres). — „Criza care afectează America Cen-< trală nu se poate soluționa efectiv și echitabil decit în spiritul inițiativei de 'pace prezentate de «Grupul de la Contădora», căruia trebuie să 1 se acorde sprijin deplin", se arată într-o declarație comună semnată de președinții a șapte țări latino-americane și primul ministru spaniol, prezenți în capitala urut- guayană cu prilejul învestirii în funcție a noului șef al statului, Julio Maria Sanguinetti.Subliniind necesitatea întăririi și diversificării cooperării între țările latino-americane, a intensificării e- forturilor vizînd apărarea prețurilor la produsele lor destinate exporturilor, precum și a protejării resur- “selor lor naturale., declarația arată că „termenii de rambursare a datoriilor externe ale acestor state a- gravează tensiunile sociale și reduc considerabil posibilitățile de relansare economică".CIUDAD DE PANAMA 5 (Agerpres). — Republica Panama va continua să acționeze în cadrul „Grupului de la Contadora" pentru căutarea unor căi negociate de depășire a situației de criză din America Centrală — a declarat, în parlament, președintele țării, Nicolas Ardito Barletta. El a subliniat că asigurarea păcii în America Centrală este o problemă vitală pentru toate țările din regiune.

• Proteste după atentatul produs în localitatea libaneză 
Maarakeh • Contacte diplomaticeNAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — într-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U., Libanul a acuzat oficial Israelul de comiterea atentatului din localitatea Maarakeh, în urma căruia și-au pierdut viața 15 persoane, iar alte cîteva zeci au fost rănite — informează France Presse. în documentul înmînat de ambasadorul libanez Ia O.N.U., Rashid Fakhouri, se relatează că, înaintea exploziei, forțele israeliene au procedat la o cercetare atentă a zonei Maarakeh, o încărcătură explozivă de puterea celej menționate neputînd scăpa nedescoperită.în Beirutul de vest și în alte orașe din Liban a fost declarată marți o grevă generală în semn de protest

împotriva atentatului produs luni în localitatea Maarakeh, din zona aflață sub ocupația israeliană. în vestul capitalei libaneze s-au desfășurat, totodată, demonstrații împotriva o- cupației israeliene din sudul Libanului. transmit agențiile U.P.I. șl A.P.BEIRUT 5 (Agerpres). — La Bik- faya — în apropierea Beirutului — a avut loc o întrevedere între președintele Libanului, Amin Gemayel, și Abdel Halim Khaddam, vicepreședintele Siriei, sosit într-o vizită în capitala libaneză. Au fost abordata evoluția situației din sudul Libanului, precum și aspecte vizînd asigurarea securității și calmului pe întreg teritoriul țărji.
DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE

Secretarul general al O.N.U. subliniază necesitatea încetării 
conflictului dintre Irak și IranNAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a întrunit luni pentru a analiza raportul misiunii speciale a O.N.U. care a vizitat luna trecută tabere de prizonieri de război din Irak și Iran.într-un memoriu care a însoțit raportul echipei O.N.U.» secretarul ge

URUGUAY
După legalizarea 

partidelor politiceMONTEVIDEO 5 (Agerpres). — în prima sa conferință de presă organizată după adoptarea hotărîrii de legalizare a activității tuturor organizațiilor politice și sindicale din țara, primul secretar al C.C. al P.C. din Uruguay, Rodney Aris- mendi, s-a pronunțat pentru continuarea procesului de democratizare a vieții politice uruguayene. El a evidențiat necesitatea adoptării unei legi pentru amnistie generală, fără nici un fel de restricții, și pentru inițierea unei anchete oficiale privind ‘actele de tortură comise în timpul regimului militar.Totodată, conducătorul Partidului Comunist din Uruguay s-a pronunțat pentru o politică economică națională independentă și pentru stabilirea unui moratoriu la plata datoriei externe.

neral, Javier Perez de Cuellar, a subliniat — relatează agenția T.A.S.S. — necesitatea încetării acestui conflict distrugător, soldat deja cu mari pierderi umane și materiale pentru airc bele țări. El a afirmat că este gata să sprijine orice inițiativă vizînd realizarea păcii, în interesul popoarelor iranian și irakian.
Reuniune consacrată 
pregătirii Conferinței 
mondiale a femeilorVIENA 5 (Agerpres). — La Viena 

s-au deschis lucrările celei de-a 3-a 
sesiuni speciale a Comisiei O.N.U. 
pentru situația femeii — organ pre
gătitor al Conferinței mondiale pen
tru evaluarea rezultatelor Deceniului 
O.N.U. pentru drepturile femeii. Par
ticipă reprezentanți ai celor 32 de 
state membre ale comisiei, precum 
și observatori din partea unor state, 
organizații internaționale și institu
ții specializate ale O.N.U.

Sesiunea reprezintă ștqdiul final al 
pregătirilor pentru conferința care 
se va desfășura la Nairobi intre 15 
și 26 iulie și care va examina reali
zările Deceniului O.N.U. pentru 
drepturile femeii și va trasa jaloa
nele de activitate in acest domeniu 
pină in anul 2000.

pe scurt
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PREȘEDINTELE R.P. CHINEZE, Li Xiannian, aflat intr-o vizită oficială la Rangoon, a avut convorbiri cu președintele Birmaniei, U San Yu. După cum arată agenția China Nouă, au fost examinate probleme referitoare la dezvoltarea, în continuare, a relațiilor bilaterale și a’specte ale situației internaționale.SESIUNEA COMITETULUI O.N.U. PENTRU ELIMINAREA DISCRIMINĂRII RASIALE. La sediul din New York al Națiunilor Unite s-au deschis lucrările sesiunii Comitetului O.N.U. pentru eliminarea discriminării rasiale. Pe agenda de lucru a sesiunii figurează examinarea unor rapoarte prezentate de un număr de 27 de state membre ale O.N.U. cu privire la măsurile juridice și social-economice susceptibile să contribuie la înlăturarea discriminării rasiale. Lucrările sesiunii vor dura trei săptămâni.NOUL GUVERN KUWEITIAN 
A DEPUS JURĂMINTUL in fața 
emirului Kuweitului, șeicul Jaber 
Al Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Cu 
acest prilej, informează agenția 
KUNA, șeful statului kuweiiian a 
cerut membrilor guvernului să ac
ționeze pentru a asigura, in conti
nuare, independența Kuweitului, 
pentru progresul și dezvoltarea ță
rii.ALEGERILE DIN INDIA. In India s-a desfășurat marți cea de-a doua

etapă a alegerilor pentru adunările legislative în 10 state și un teritoriu unional administrat la nivel prezentatfederal. La urne s-au peste 170 milioane de alegători, chemați să desemneze '. deputațițn parlamentele locale din cei peste 12 000 de candidați înscriși pe listele de vot. Potrivit primelor rezultate, arată agențiile internaționale de presă, partidul Congresul Național Indian (I), condus de primul ministru, Rajiv Gandhi, se situează în frunte. Faza anterioară a alegerilor a avut loc sîmbătă.

1 578 de
UN RAPORT AL BĂNCII MON

DIALE. Incepind din 1970 și pină 
azi, cetățeanul de rind din 30 țări 
sărace din Africa, Asia și America 
Latină a devenit și mpi sărac, dez
văluie cifre publicate de Banca 
Mondială intr-un raport asupra ca
lității vieții. In această perioadă 
de peste un deceniu, 2,2 miliarde 
de locuitori, adică jumătate din 
populația lumii, au realizat un ve
nit mediu de sub un dolar pe zi.

MARȘ AL FERMIERILOR AME
RICANI. Fermieri din Vestul Mij
lociu. grinarul Statelor Unite, au 
participat la un marș de protest 
organizat la Washington impotriva 
gravei deteriorări a situației lor 
financiar-economice și a proiectu
lui de lege agrară înaintat Congre
sului S.U.A. Fermierii cer menține
rea programelor de stat pentru sus
ținerea agriculturii, pe care noul 
proiect de lege prezentat de gu
vern nu le'mai conține.ȘOMAJUL S-A AGRAVAT DIN NOU ÎN PIAȚA COMUNA, numărul celor aflați în căutarea unui loc de muncă ridicîndu-se în luna februarie la 13,6 milioane, ceea ce reprezintă o creștere cu 600 000 ’n raport cu luna ianuarie, s-a anunțat oficial la Bruxelles.

ATENTAT. Președintele Centralei Unice a Oamenilor Muncii din Venezuela, Hemmy Croes, a fost asasinat, în noaptea de duminică spre luni, la Caracas — s-a anunțat oficial în capitala Venezuelei. El era munist litic al a cerut ciale privind această „crimă politică" — s-a anunțat la Caracas.
CONSECINȚELE CUTREMURU

LUI DIN CHILE. Un bilanț provi
zoriu dat publicității la Santiago de 
Chile cu privire la consecințele 
gravului cutremur înregistrat în 
zona centrală a statului Chile ara
tă că 135 de persoane și-au pierdut 
viața, circa 2 000 au fost rănite și 
peste 150 000 au rămas fără adă
post. Valoarea daunelor materiale 
depășește, potrivit estimărilor, 200 
milioane de dolari. Seismul a avut 
o intensitate de 7,4 grade pe scara 
Richter.

membru al Partidului Co- din Venezuela. Biroul Po- C.C. al P.C. din Venezuela inițierea unei anchete ofi-
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