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CU REZULTATE RODNICE, CARE DAU EXPRESIE DORINȚEI COMUNE DE A RIDICA PE UN PLAN
SUPERIOR CONLUCRAREA ROMĂNO-LIBIANĂ, IN CONCORDANȚĂ CU ASPIRAȚIILE DE PROGRES

ALE CELOR DOUĂ TARI SI POPOARE,

Ieri s-a încheiat vizita oficiala de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, împreuna cu tovarășa Elena Ceausescu, 

in Jamahiria Arabă libiană Populară Socialistă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a revenit, miercuri după- 
amiază, în Capitală, după vizita ofi
cială de prietenie efectuată în Ja- 
mahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă, la invitația colonelului 
Moammer El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie.

Șeful statului român a fost Înso
țit In această vizită de tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale, de consilieri și experți.

Pe aeroportul Otopenl erau arbo
rate drapelele partidului și statului, 
care încadrau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Pe mari pancar
te se aflau înscrise urări în cinstea 
partidului și secretarului său gene
ral, a patriei noastre socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
falutați t la . șosir^ de. tovarășii 
Constantin Dăscălescu. Iosif Banc. 

Emil Bobu, Lina Ciobanu, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovici 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu, 
Constantin Olteanu, Gheorghe Pană, 
Ilie Verdeț, Ștefan Bîrlea, Nicu 
Ceaușescu, Gheorghe David, Ana 
Mureșan, Tudor Postelnicu, Ion 
Radu, Ion Stoian, Ion Ursu, Silviu 
Curticeanu, Constantin Radu și loan 
Avram, Gheorghe Petrescu, vice- 
prim-miniștri ai guvernului, precum 
și de membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale, 
organizații de masă și obștești.

A fost de față Said Aboughamga, 
membru al Comitetului Popular al 
Biroului popular al Jamahlriei Ara
be Libiene Populare Socialista la 
București.

Pe aeroport se aflau numeroși oa
meni ai muncii din'Capitală, care au 
aclamat îndelung pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Ei scandau cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul 1", „Ceaușescu — pace !“. 
„Primirea caldă, entuziastă a. pus 
puternic in lumină sentinfentele de 

nețărmurită dragoste și recunoștin
ță pe care întregul nostru popor le 
nutrește față de secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ce con
duce cu strălucire destinele patriei, 
ale națiunii noastre pe Calea socia
lismului și comunismului, a bună
stării și păcii. In același timp, locui
torii Capitalei aflați pe aeroport 
au dat expresie satisfacției cu care 
toți cetățenii patriei au salutat vi
zita făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în Jamahiria Arabă Libia
nă Populară Socialistă, moment im
portant în dezvoltarea relațiilor ro
mâno-libiene, spre binele ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii, înțe
legerii și cooperării în Întreaga lume.

Un grup de pionieri au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu șl tova
rășei Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor prietenești 
cu care au fost întîmpinați de oa
menii muncii aflați pe aeroport.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl COLONELUL MOAMMER EL GEDDAFI 
au semnat Acordul general de cooperare economică, științifică 

si tehnică intre Republica Socialistă România 
si lamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă

COMUNICAT COMUN

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, și colonelul Moammer El 
Geddafi, conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al Jamahi- 
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste. au semnat, miercuri. 6 mar
tie. în cadrul unei solemnități, Acor
dul general de cooperare economi
că. științifică și tehnică între Re
publica Socialistă România si Jama
hiria Arabă Libiană Populară Socia
listă.

La ceremonie a participat tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Erau prezenți tovarășii Gheorghe 
Oprea. Ștefan Andrei, Vasile Pungan, 
alte persoane oficiale.

Din partea libiană au fost de față 
Aii Abdel Salam Treki, secretarul 
Comitetului Popular al Biroului de 
legături externe al Jamahiriei Arabe 

Libiene Populare Socialiste, alți se
cretari ai Comitetelor Populare pen
tru diferite domenii de activitate ale 
vieții politice, economice și so
ciale.

După semnare, șefii de stat ai ce
lor două țări și-au strîns miinile cu 
căldură, s-au îmbrățișat cu priete
nie. manifestîndu-și satisfacția pen
tru caracterul rodnic al dialogului la 
nivel înalt româno-libian.

în prezența președintelui Nicolae 
Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu și a colonelului Moammer 
El Geddafi. a avut loc semnarea al
tor documente româno-libiene.

Protocolul privind dezvoltarea coo
perării economice, comerciale și teh- 
nico-științifice a fost semnat de 
Vasile Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in

ternaționale, și Musa Abu Freiwa, 
secretarul Comitetului Popular Ge
neral pentru economie și industrie 
'ușoară. A fost, de asemenea, sem
nat. de către Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, și Ibrahim 
Al-Faqi Hassan, secretarul Comite
tului Popular pentru asigurări so
ciale. Acordul dintre cele două țări 
privind asigurările sociale.

încheierea acestor documente a 
constituit o expresie grăitoare a im
portanței deosebite a dialogului la 
nivel înalt româno-libian în dezvol
tarea raporturilor de colaborare, 
convorbirile care au avut loc cu pri
lejul vizitei oficiale de prietenie a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu deschi- 
zind noi perspective relațiilor de 
conlucrare dintre cele două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. o 
vizită oficială de prietenie în 
Jamahiria Arabă Libiană Popu
lară Socialistă. Ia invitația co
lonelului Moammer El Geddafi, 
conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie, in perioada 4—6 
martie 1985.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceatișescu, împreu
nă cu delegația care i-a însoțit în 
cursul -vizitei în Jamahiria Li
biană. s-au bucurat pretutin
deni de o primire caldă, cor
dială. expresie a raporturilor de 
prietenie și cooperare statornicite 
între Republica Socialistă România 
si Jamahiria Arabă Libiană Popu
lară Socialistă.

Intr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și co
lonelul Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, au' 
avut loc convorbiri oficiale. In ca
drul convorbirilor, cei doi condu
cători au făcut o analiză a sta
diului raporturilor dintre cele două 
țări, a căilor de dezvoltare și În
tărire a acestor relații în toate 

domeniile și au procedat la un 
schimb de vederi cu privire la 
problemele actuale ale vieții inter
naționale.

La convorbiri, din partea română 
au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialis
te România, precum și tovarășii : 
Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului, Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor exter
ne, Vasile Pungan, ministrul co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Dimitrie 
Ancuța, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România, și 
Florea Ristache, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Tripoli.

Din partea libiană au participat: 
maiorul Abdel Salam Jalud, mem
bru al Comandamentului revolu
ției, Aii Abdel Salam Treki, secre
tarul Comitetului Popular al Bi
roului de legături externe, Ibrahim 
Al-Faqi Hassan, secretarul Comi
tetului Popular pentru asigurări 
sociale, Musa Abu Freiwa, secre
tarul Comitetului Popular pentru 
economie și industrie ușoară, 
Fawzi Shakshuki, secretarul Co
mitetului Popular pentru planifi
care și petrol, Abdel Hamid Farhat, 
secretarul Comitetului Popular al 
Biroului popular al Jamahiriei 

Arabe Libiene Populare Socialiste 
la București.

Cei doi conducători au analizat 
dezvoltarea raporturilor dintre cele 
două țări, în conformitate cu hotă- 
ririle și Înțelegerile convenite la 
nivel înalt la Tripoli (1974), Ben
ghazi (1979) și București (1981 și 
1983), în toate domeniile de interes 
comun.

Ei și-au exprimat satisfacția 
fată de rezultatele obținute șl 
au subliniat importanta consoli
dării și întăririi cooperării din
tre țările lor, în interesul re
ciproc al celor două popoare 
prietene, în spiritul prevederi
lor Tratatului de prietenie și coo
perare între Republica Socialistă 
România și Jamahiria Arabă Li
biană Populară Socialisță. semnat 
la București, la 24 ianuarie 1983.

Cele două părți au subliniat pro
gresele importante realizate in dez
voltarea cooperării îh diferite do
menii de activitate economică și 
tehnică. Ele au exprimat convinge
rea că dezvoltarea intensă a rela
țiilor româno-libiene reprezintă o. 
importantă contribuție la eforturile 
celor două țări pe calea progresu
lui economic și social, un exemplu 
de cooperare reciproc avantajoasă 
între state, de conlucrare pentru 
intensificarea activităților menite 
să ducă la edificarea unei noi or

dini economice internaționale, pen
tru înțelegere și pace între toate 
popoarele lumii.

Președintele Republicii Socia
liste România șl conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Septembrie au 
convenit să fie depuse toate efor
turile pentru intensificarea coope
rării în construcții, agricultură, in
dustrie, geologie, petrol, transpor
turi și alte domenii.

In acest scop, președintele 
Nicolae Ceaușescu și colonelul 
Moammer EI Geddafi au semnat 
Acordul general de cooperare eco
nomică, științifică și tehnică între 
Republica Socialistă România și 
Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă.

In timpul vizitei s-au semnat, de 
asemenea, Acordul privind asigu
rările sociale și Protocolul privind 
dezvoltarea cooperării economice, 
comerciale și tehnico-știintifice în
tre Republica Socialistă România 
și Jamahiria Arabă Libiană Popu
lară Socialistă.

Cele două părți au apreciat ac
tivitățile Comisiei mixte de coope
rare economică, tehnică și știin
țifică și au fost de acord să se 
întărească rolul ei în dezvoltarea 
cooperării economice și creșterea
(Continuare în pag. a IlI-a)

Ceremonia 
plecării 

din Tripoli
Miercuri, 6 martie, a luat sfîrșlt 

vizita oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
efectuat-o in Jamahiria Arabă Libia
nă Populară Socialistă, la invitația 
colonelului Moammer El Geddafi. 
conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie.

Ceremonia plecării, care a avut 
loc pe aeroportul din Tripoli, ono
rurile ce au fost acordate înaltilor 
oaspeți au ilustrat pregnant inte
resul deosebit acordat evenimentu
lui pe care l-a reprezentat vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, stima și 
prețuirea cu care au fost înconjurați, 
atmosfera cordială și prietenească, 
sub semnul căreia s-a desfășurat 
dialogul la nivel înalt româno-libian.

Sint prezentate înalte onoruri mi
litare. In timp ce răsună imnurile 
de stat ale celor două țări, sint trasa 
21 de salve de tun.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de colonelul Moammer El 
Geddafi, a trecut apoi în revistă 
garda de onoare.

în continuarea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. însoțiți de 
colonelul Moammer El Geddafi, au

Înaintea semnării documentelor româno-libiene

SUCCES DEPLIN CONFERINȚEI 

NAȚIONALE A FEMEILOR!
f "

O remarcabilă forță dinamică a dezvoltării societății 
noastre o constituie masele de tnilioane de femei — mai bine de 
jumătate din populația țării — care participă cu elan și abnegație, 
cu competență și spirit gospodăresc la întreaga creație materială 
și spirituală a țării, la creșterea și educarea tinerei generații, la 
asigurarea viitorului națiunii noastre.

Astăzi sa deschid, în Capitala patriei noastre, 
lucrările Conferinței naționale a femeilor, eveniment de 
importanță deosebită in viața politică a țării. 
Desfășurindu-se, printr-o semnificativă coincidență 
calendaristică, in același timp cu 8 Martie, tradiționala 
sărbătorire a „Zilei femeii", conferința are loc intr-o 
perioadă de puternică mobilizare a tuturor oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea exemplară .a sarcinilor de 
plan în acest ultim an al actualului cincinal, pentru 
pregătirea temeinică a îndeplinirii prevederilor cincina
lului următor, pentru transpunerea în viață a hotărîrilor 
de importanță istorică adoptate de cel de-al Xlll-lea 
Congres al partidului.

Conferința națională a femeilor, avînd Ioc In preajma 
alegerilor de deputați, se înscrie în atmosfera de 
efervescență creatoare, de impresionantă afirmare a 
spiritului civic, a conștiinței revoluționare, patriotice, pa

NICOLAE CEAUȘESCU
care apropierea importantului eveniment politic de la 
17 martie le insuflă întregului popor.

fn aceste condiții se relevă și mai pregnant, și mai 
sugestiv condiția nouă de care se bucură în socie
tatea noastră socialistă femeia, ca urmare a aplicării 
politicii partidului, orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Conferința națională, făcînd bilanțul aces
tor cuceriri istorice, va analiza și dezbate problemele 
creșterii și mai accentuate a rolului pe care il au fe
meile în dezvoltarea țării.

Cu convingerea, îndelung confirmată de realități, că 
acest important eveniment politic va determina o 
contribuție și mal substanțială a femeilor patriei la 
înfăptuirea Directivelor Congresului al Xlll-lea, a Pro
gramului partidului, urăm Conferinței naționale a fe
meilor din Republica Socialistă România succes de
plin I

(Continuare în pag. a III-a)

In pagina a Il-a : FEMEILE PATRIEI O MARE ȘI GENEROASA FORȚĂ DE PROGRES, 
UN NESECAT IZVOR DE TALENT ȘI HĂRNICIE IN ÎNFLORIREA ȚĂRII



PAGINA 2 SC1NTEIA - joi 7 martie 1985

EEMEJLJE PATRIEI
- o mare și generoasă forță de progres, un nesecat 

izvor de talent și hărnicie in înflorirea țării
Femeile - care reprezintă mai mult de jumătate din populația țării 

- aduc o contribuție de cea mai mare importanță la întreaga activitate 
economică și socială a țării, la înflorirea continuă a națiunii noastre 
socialiste, la creșterea și educarea tinerei generații - și, de aceea, ele 
trebuie să se bucure de cea mai mare atenție din partea partidului și 
statului nostru. Fără îndoială, femeile patriei noastre vor ști să-și facă 
datoria cu cinste, alături de toți oamenii muncii, în lupta eroică pentru 
înfăptuirea mărețelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului,

NICOLAE CEAUȘESCU

------------------------------ FILE DE ISTORIE -

Femeile patriei. Mereu prezente pretutin
deni, acolo unde se înfăptuiesc, zi de zi, 
nobilele năzuințe de progres ți civilizație ale 
națiunii : in fabrici, pe ogoare, in labora
toarele științei, pe șantiere. Egale in drep
turi și indatoriri cu bărbații, femeile sint pre
zente in toate activitățile de producere a bu
nurilor materiale și spirituale, de conducere 
socială, manifestindu-și din plin hărnicia, 
talentul și spiritul lor gospodăresc. Așa cum

sint mereu prezente In nobila șl perena lor 
dragoste cu care cresc și educă tinăra ge
nerație in spiritul devotamentului față de pa
trie și partid.

Ca rezultat al politicii promovate cu con
secvență de partid, de secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
creșterea rolului femeilor in intreaga viață 
social-economică și politică a țârii, femeile 
din România sint inconjurate de grija și sti

ma întregii societăți, beneficiază de condiții 
deosebite de muncă și viață.

Conferința națională a femeilor, eveniment 
de seamă in viața politică a țârii, va re
leva, fără îndoială, contribuția importantă a 
femeilor în amplul proces de transformări re
voluționare ale societății noastre, constituind, 
totodată, un prilej de angajare și mai fermă 
a femeilor in vasta operă de continuă în
florire a patriei.

Sub semnul deplinei
înfăptuirea politicii partidulnl, progresele realizate In edificarea 

orînduirfv socialiste au adus schimbări radicale în situația femeilor 
din țara noastră, in statutul lor economic, politic, juridic, social. Ele 
se bucură azi de drepturi depline, in înțelesul cel mai deplin al 
cuvîntului, egale cu toți cetățenii țării, beneficiază de condiții deo
sebite pentru dezvoltarea și afirmarea nestînjenită a capacităților 
și aptitudinilor, pot ocupa și ocupă in societate un loc corespun
zător capacității și pregătirii lor. Aceste realități sint consfințite 
in Constituția Republicii, în legile țării.

• Constituția țării prevede: „IN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA, FEMEIA ARE DREPTURI EGALE CU BĂRBATUL".
• FEMEII I SE ASIGURA LARGI POSIBILITĂȚI DE 

AFIRMARE, IN CONDIȚII DE DEPLINĂ EGALITATE SOCIALA,

egalități în drepturi
BENEFICIIND DE MĂSURI SPECIALE DE OCROTIRE (din 
Codul Muncii).
• FEMEII II ESTE GARANTAT DREPTUL DE A OCUPA 

ORICE FUNCȚIE SAU LOC DE MUNCĂ, IN RAPORT CU 
PREGĂTIREA SA, PENTRU A-ȘI ADUCE CONTRIBUȚIA LA 
DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI MATERIALE Șl A CREAȚIEI 
SPIRITUALE, ASIGURINDU-I-SE, TOTODATĂ, CONDIȚIILE 
NECESARE PENTRU CREȘTEREA Șl EDUCAREA COPIILOR 
(din Codul Muncii).
• IN REMUNERAREA MUNCII PE CARE O PRESTEAZĂ 

FEMEIA SE APLICĂ PRINCIPIUL „LA MUNCĂ EGALĂ CU 
BĂRBATUL, RETRIBUȚIE EGALĂ" (din Codul Muncii).
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2 IULIE 1982 1 Tinere reprezentante ale tinerei și viguroasei industrii sucevene oferă 
flori ale dragostei și recunoștinței — gest devenit simbol de fiecare dată cînd to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu se află in mijlocul colectivelor 

muncitorești

Contribuții majore în toate domeniile 
edificării societății socialiste

Rol activ, dinamic in viața 
politico-socială

Cu iscusință si spirit gospodăresc 
pentru propășirea economiei naționale

Drepturile de care se bucură femeile în societatea noastră sint nu 
doar literă de lege, ci realități ale vieții cotidiene. Astăzi, femeile din 
România, ca urmare a condițiilor create de partidul și statul nostru, 
aduc o contribuție de cea mai mare însemnătate — prin hărnicia, 
devotamentul și priceperea lor — la Înfăptuirea politicii economice 
a partidului. In Industrie, ca și In agricultură, în toate celelalte 
domenii de activitate.

• Astăzi, forța de muncă feminină reprezintă APROA
PE 40 LA SUTĂ DIN TOTALUL PERSONALULUI MUNCITOR 
DIN ECONOMIE, față de 37,2 la sută în 1980.

• IN INDUSTRIE — sectorul de bază al economiei - 
41 LA SUTĂ DIN PERSONALUL MUNCITOR ESTE FEMININ.

• In industrii prin tradiție „feminine", precum industria 
textilă și de confecții, peste 80 la sută din muncitori sint 
femei. In același timp, pe măsura aplicării cuceririlor revo
luției tehnico-științifice, femeile se afirmă în tot mai fnare 
măsură în sectoarele industriale „de vîrf"; purtătoare ale 
progresului tehnic.

• Acceptate cu ani în urmă să lucreze doar in cîteva 
meserii, azi nomenclatorul de meserii, funcții și specialități 
pe care le ocupă femeile - ca rezultat al priceperii și înde- 
mînării de care dau dovadă — a crescut la 759.

• In prezent, ca urmare a creșterii continue a gradului 
de calificare a femeilor, 50 LA SUTĂ DIN PERSONALUL 
MUNCITOR CU STUDII MEDII DIN INDUSTRIE Șl 30 LA 
SUTĂ DIN CEL CU STUDII SUPERIOARE IL REPREZINTĂ 
FORȚA DE MUNCĂ FEMININA.

• Și alte sectoare ale economiei naționale beneficiază 
de aportul plin de abnegație al femeilor : IN AGRICUL
TURĂ ELE REPREZINTĂ 58,5 LA SUTĂ DIN ÎNTREAGA FORȚA 
DE MUNCĂ, IN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂȚII - 75,6 
LA SUTA (40 la sută din totalul medicilor), IN COMERȚ Șl 
SERVICII - 61 LA SUTĂ, IN TRANSPORTURI Șl TELECOMU
NICAȚII - 52 LA SUTĂ.

Deplina afirmare a vocației creatoare 
in stiintă $i cultura

Largul acces la tnvățătură, pînă La formele superioare, a per
mis femeilor pătrunderea in cele mai înalte domenii de activitate 
— cercetare științifică, cultură etc. — in care pregătirea profesională, 
puterea de creație, vocația și talentul se pot afirma din plin.
• Femeile reprezintă azi 43 LA SUTĂ DIN TOTALUL 

PERSONALULUI CE LUCREAZĂ IN CERCETAREA ȘTIIN
ȚIFICĂ.

• MAI BINE DE DOUĂ TREIMI DIN NUMĂRUL CADRE
LOR DIDACTICE Șl AL LUCRĂTORILOR DIN DOMENIUL 
CULTURII SINT FEMEI.

• Ca rezultat al competenței profesionale și al expe
rienței acumulate, al condițiilor de care au beneficiat din 
partea societății pentru perfecționarea pregătirii lor, mii 
de femei sint deținătoare ale titlurilor de doctor docent 
și doctor în științe, mai multe sute de femei sint 
directoare de institute de cercetare, școli, licee, așezăminte 
culturale.

x'
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O Femeile participă activ la viața poli
tică a țării : PESTE 32 LA SUTĂ DIN MEM
BRII DE PARTID SINT FEMEI.
• In birourile organizațiilor de bază și 

în comitetele de partid din întreprinderi și 
instituții, în conducerea comitetelor de 
partid comunale, orășenești și municipale 
activează mai multe sute de mii de femei.
• Mai bine de o treime din membrii 

comitetelor județene de partid sint femei. 
Șase femei ocupă funcția de primi-secretari 
ai comitetelor județene de partid.
• In APROAPE 40 LA SUTĂ din circum

scripțiile electorale pentru apropiatele ale
geri de deputați in Marea Adunare Na
țională și consiliile populare candidează 
femei.

• In toate comunele și orașele țării, in 
întreprinderi și instituții sint organizate și 
își desfășoară activitatea comitete și comisii 
de femei.
• IN CONSILIILE OAMENILOR MUNCII 

DIN ÎNTREPRINDERI, INSTITUȚII Șl CEN
TRALE INDUSTRIALE — organisme colective 
de conducere muncitorească - O TREIME 
DIN NUMĂRUL MEMBRILOR SINT FEMEI.
• Peste 400 femei sint directoare de în

treprinderi și centrale industriale, îndepli
nesc funcții de conducere în ministere.
• Mai bine de 7 300 femei sint șefe de 

fermă, contabile-șefe, inginere-șefe și pre
ședinte in cooperativele agricole de pro
ducție.

Pentru femeia-mamă
Așa cum a subliniat In repetate rindurl 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, femeile au un 
rol deosebit de important in păstrarea tine
reții și vigorii națiunii, in creșterea și edu
carea copiilor, în întărirea familiei, pentru 
ele constituind cea mai înaltă cinste și cea 
mai înaltă misiune socială aceea de a naște, 
de a da viată, de a crește copii.

Femeii-mame ii sînt asigurate de societate 
condiții mereu mai bune.

• Ca urmare a extinderii rețelei de 
maternități, 98,5 la sută din numărul gravi
delor nasc in unități sanitare, față de numai 
6,5 la sută în 1948.
• Pe timpul sarcinii și pînă la împlinirea 

vîrstei de șase ani a copiilor, mamele 
beneficiază de numeroase facilități garan

tate prin lege. Mamele care au născut mal 
mult de cinci copii primesc ajutoare bănești 
speciale.
• Pentru a veni în sprijinul mamelor, pe 

întreg cuprinsul țării funcționează o largă 
rețea de creșe și grădinițe cu o capacitate 
în continuă creștere : de la 204 313 locuri 
in 1950 ia 365 521 locuri in 1965 și la 
aproape 1 000 000 locuri in prezent
• Pentru ușurarea muncii femeilor în 

gospodărie, comerțul oferă anual 350 000 
mașini de spălat rufe, 130 000 aspiratoare, 
50 000 mașini de cusut și o întreagă gamă 
de ustensile casnice.

FEMEI DE LA ORAȘE Șl SATE!

Societatea noastră asigură deplina egalitate în 
drepturi intre bărbați și femei, promovarea femeilor 
in toate sferele vieții politice și economico-sociale, 
participarea lor activă la intreaga activitate din domeniul 
producției materiale și vieții spirituale.

Votind candidații Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, votați pentru afirmarea tot mai puternică 
a femeilor în viața social-economică a țării, pentru 
prosperitatea și fericirea familiilor și pentru viitorul 
luminos al copiilor, pentru buna gospodărire a tuturor 
localităților, pentru înflorirea multilaterală a scumpei 
noastre patrii, România socialistă!

(DIN MANIFESTUL F.D.U.S.)
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schimburilor comerciale intre cele 
două țări.

Președintele Republicii Socia
liste România și conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Septembrie au 
relevat, totodată, importanța lăr
girii relațiilor în domeniile cultu
rii, științei, invâțămintului, ocroti
rii sănătății, pregătirii cadrelor, 
precum ți al mijloacelor de infor
mare in mșsa.

Cei doi conducători au examinat 
problemele complexe ale lumii con
temporane și au exprimat profun
da lor îngrijorare față de menți
nerea unei încordări deosebit de 
grave în viața internaționala, ca 
urmare a politicii de forță și do
minație, a intensificării fără pre
cedent a cursei înarmărilor, 
în special a înarmării nucleare, a 
preocupărilor de militarizare a 
spațiului cosmic, a politicii colo
nialiste. neocolonialiste și rasiste 
în diferite părți ale globului, a 
amestecului în treburile interne ale 
altor state, a acțiunilor de conso
lidare și reîmpărțire a sferelor de 
influență, a conflictelor existente 
în unele zone ale lumii, agravă
rii crizei economiei mondiale și a- 
dincirii decalajului intre țările 
dezvoltate și țările in curs de dez
voltare.

Cele două părți și-au manifes
tat preocuparea față de escalada
rea cursei înarmărilor și afectarea 
unor mari resurse umane, mate
riale și financiare în scopuri mi
litare. ceea ce constituie o pova
ră grea pe .umerii popoarelor, o 
necontenită primejdie care ame
nință pacea și securitatea interna
țională. Ele au relevat pericolul 
deosebit al continuării cursei înar
mărilor nucleare, care ar duce 

'inevitabil la o catastrofă nuclea
ră. la distrugerea condițiilor vie
ții înseși pe planeta noastră.

Față de această situație, cei doi 
conducători au apreciat că proble
ma fundamentală a epocii contem
porane este asigurarea păcii și 
securității popoarelor, oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare. în 
primul rind de dezarmare nuclea

ră. încetarea producției și perfec
ționării armelor nucleare si altor 
mi jloace de distrugere in masă, re
ducerea acestora pînă la completa 
lor lichidare.

Cele două părți au relevat ,eă 
amplasarea rachetelor nucleare a- 
mericane cu rază medie de acțiu
ne in unele țări vest-europene. in
clusiv in zona Mării Mediterane, 
care a determinat luarea contra- 
măsurilor nucleare sovietice, a 
dus . la creșterea tensiunii m re
giune, ceea ce amenință grav 
pacea și securitatea internațio
nală. Ele au apreciat că se 
impune să fie depuse toate e- 
forturile pentru încetarea ampla
sării de rachete cu rază medie de 
acțiune și a altor arme nucleare, 
pentru retragerea și distrugerea 
celor existente în prezent și eli
berarea completă a Europei și zo
nei Mării Mediterane de orice arme 
nucleare. Au fost de acord că tre
buie să fie sporite acțiunile pen
tru transformarea Mării Meditera
ne într.-o zonă a păcii și cooperă
rii, fără baze militare străine și in 
afara pericolului nuclear.

Părțile au subliniat hotărîrea de 
a contribui la realizarea de înțele
geri corespunzătoare în cadrul vii
toarelor convorbiri sovieto-america- 
ne de la Geneva in problema ar
melor nucleare și prevenirea mili
tarizării spațiului cosmic.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi au 
prezentat pozițiile țărilor lor in le
gătură cu situația din Orientul Mij
lociu și problema palestiniană.

Părțile s-au pronunțat, de ase
menea, împotriva demonstrațiilor 
de forță, a amenințării si provocă
rilor militare la frontierele terestre 
și maritime ale celorlalte state. Ele 
au condamnat tentativele imperia
liste de amestec în treburile inter
ne ale altor state și au cerut ferm 
să se 
vestei 
nea 
au 
care

pună 
politici 

acte 
avut 
pot

de 
loc 
să

capăt definitiv a- 
și unor aseme- 

genul celor care 
in Golful Sirta. 

ducă la agrava-
rea situației internaționale și con
stituie o primejdie la adresa păcii 
in regiune și in întreaga lume.

Cei doi conducători au reafirmat

importanța unității țărilor arabe și 
necesitatea întăririi forțelor antiim- 
perialiste pentru realizarea obiec
tivelor popoarelor arabe de progres 
și dezvoltare economico-socială.

Analizind situația din Africa, 
conducătorii României și Libiei au 
evidențiat progresele realizate de 
popoarele africane in lupta lor 
pentru libertate și independență 
națională, pentru dezvoltarea eco
nomică șr socială. Părțile ., șLau 
'exprimat îngrijorarea față ‘ de 
amestecul forțelor imperialiste, co
lonialiste, neocolonialiste și ra
siste în diverse forme în tre
burile interne ale țărilor afri
cane, față de sporirea activităților, 
manevrelor și actelor agresive îm
potriva popoarelor africane. Ele au 
subliniat că acest amestec in tre
burile interne constituie o amenin
țare pentru securitatea și pacea 
țărilor africane, un obstacol in ca
lea dezvoltării și progresului lor.

Părțile au reafirmat solidaritatea 
și sprijinul țărilor lor pentru lupta 
dreaptă a poporului namibian, sub 
conducerea. S.W.A.P.O., singurul 
său reprezentant legitim, pentru 
independență națională.

Cei doi conducători au condam
nat politica de apartheid și discri
minare rasială în Africa de Sud 
și au declarat sprijinul lor pentru 
lupta poporului din această țară 
împotriva acestei politici, pentru 
libertate și drepturi democratice.

Cele două părți au subliniat im
portanța solidarității și unității de 
acțiune a statelor africane. In a- 
cest sens, părțile au reafirmat im
portanța ce revine O.U.A. în spri
jinirea eforturilor și solidarității 
dintre statele africane pentru eli
berarea completă a continentului, 
combaterea imperialismului, colo
nialismului, rasismului, apartheidu
lui, discriminării rasiale și a tu
turor formelor de dominație și 
dictat, pentru întărirea cooperării 
economice a țărilor africane, pen
tru soluționarea politică a tuturor 
conflictelor de pe continent.

Cele două părți și-au exprimat 
sprijinul față de eforturile pe care 
le depun Organizația Unității Afri
cane și statele africane in scopul 
reconcilierii naționale pe baza A-

cordului de la Lagos, al instaurării 
securității și păcii in Ciad.

Părțile și-au exprimat sprijinul 
și solidaritatea cu lupta popoarelor 
din Asia. Africa și America Lati
nă pentru independență națională 
și așezarea relațiilor economice 
mondiale pe bază de egalitare și 
echitate.

Ele s-au pronunțat împotriva tu
turor încercărilor de dominație a- 
supra popoarelor și au reiterat im
portanța. unității tutUi'or. popoare
lor. a forțelor . progresiste de pre
tutindeni împotriva imperialismu
lui, colonialismului, neocolonialis- 
mului și rasismului, pentru asigu
rarea progresului lor, a libertății, 
independenței, și păcii in lume.

Cele două părți au evidențiat 
rolul important ce revine mișcării 
de nealiniere și luptei acesteia îm
potriva imperialismului, colonialis
mului. neocolonialismului, rasis
mului, sub toate formele sale, con
solidării independenței. întăririi 
cooperării economice intre aceste 
țâri și edificării noii ordini eco
nomice internaționale. acțiunii 
pentru reducerea încordării inter
naționale și instaurării păcii și 
securității in lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și colonelul Moammer El Geddafi 
au relevat efectele grave ale cri
zei economice mondiale asupra ță
rilor in cure de dezvoltare.

Cele doua părți și-au exprimat 
convingerea că instaurarea unei 
noi ordini economice internaționa
le este singura cale de rezolvare a 
actualelor probleme economice 
mondiale și de garantare a unei 
dezvoltări multilaterale și stabile 
a țărilor în curs de dezvoltare. 
S-au pronunțat pentru începerea 
neîntirziată a unor negocieri reale 
între țările dezvoltate și țările in 
curs de dezvoltare cu privire la 
ansamblul problemelor relațiilor 
economice internaționale.

Cei doi conducători au reafirmat 
însemnătatea dezvoltării cooperă
rii economice intre țările în curs 
de dezvoltare și necesitatea întă
ririi solidarității și unității lor de 
acțiune ca factor de creștere a 
contribuției lor la soluționarea 
problemelor economice interna

ționale. Ei s-au pronunțat pentru 
convocarea unei conferințe la nivel 
inalt a țărilor in curs de dezvolta
re la care să fie discutate pro
blemele dezvoltării cooperării eco
nomice intre ele și sîi stabilească 
o strategie comună pentru negocie
rile globale cu țările dezvoltate. 
Au subliniat importanta controlu
lui țărilor in curs de dezvoltare 
asupra resurselor lor naturale și 
folosirii acesto^U .-in scopul pro
priei ^dezvoltări .economice.

Tn legătură cu Organizația Na
țiunilor Unite, cele două părți au 
fost de acord cu necesitatea îmbu
nătățirii structurilor organizației 
in scopul asigurării deplinei egali
tăți intre toți membrii ei.

Conducătorii celor două țări 
și-au exprimat deplina satisfacție 
pentru noua întîlnire la nivel înalt 
româno-libiană. pentru convorbiri
le purtate și înțelegerile convenite. 
S-a scos in evidentă importanța ho- 
tărîtoare a schimbului de vizite la 
cel mai inalt nivel pentru întări
rea continuă a raporturilor de prie
tenie și colaborare dintre Republi
ca Socialistă România și Jama- 
hiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă, in interesul și spre bi
nele popoarelor român și libian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au exprimat calde mul
țumiri colonelului Moammer EI 
Geddafi, conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al Jama- 
hiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste, poporului libian pentru 
ospitalitatea și primirea deosebită 
de care s-au bucurat în timpul vi
zitei.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au invitat pe co
lonelul Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, să e- 
fectueze, impreună cu doamna 
Safia Farkash. o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost accepta
tă cu plăcere, data vizitei urmind 
a fi stabilită pe canale diplomatice.

Ceremonia plecării 
din Tripoli

(Urmare din pag. I)

fost salutați de maiorul Abdel Sa
lam Jalud, membru al Comandamen
tului revoluției, Mohamed Al-Zarouq 
Rajab, secretarul Comitetului Popu
lar General, Aii Abdel Salam Treki, 
secretarul Comitetului Popular al 
Biroului de legături externe al Ja
mahiriei Arabg Libiene Populare So
cialiste, de secretarii Cofnitetelor 
Populare pentru diferite domenii da 
activitate ale vieții libiene politice, 
economice și social-culturale, de co
mandanții de arme, alte persoane 
oficiale.

Erau prezențl Florea Ristache, 
ambasadorul României la Tripoli, și 
Abdel Hamid Farhat, secretarul Co
mitetului Popular al Biroului popu
lar al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, la București,

precum și șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Tripoli.

Grupuri, de cetățeni libieni, precum 
și de muncitori și specialiști români 
fac o caldă manifestare de simpatie, 
aclamă pentru prietenia dintre cel< 
două țări și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au lu 
ăp'di un călduros rămas bun de 
colonel Moammer El Geddafi 
doamna Safia Farkash. Șefii de s 
ai celor două țări s-au îmbrăți 
cu prietenie, subliniind și cu a 
prilej satisfacția pentru rezulte 
rodnice ale vizitei, pentru mome 
nou pe care il reprezintă conv 
rile purtate cu acest prilej în 
voltarea relațiilor de prietenie i 
laborare dintre cele două țări r 
poare.

La ora 12,30, aeronava prezic 
lă a decolat, indreptindu-s< 
patrie.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDEZ

Domnului colonel MOAMMER EL GED1
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie

Părăsind teritoriul Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socia ,e, doresc 
că, în numele meu și al tovarășei mele, să vă exprim calde mulțumiri pen
tru primirea cordială și ospitalitatea de care ne-am bucurat tot timpul vi
zitei noastre in țara dumneavoastră.

Sînt încredințat că vizita și convorbirile purtate Împreună, înțelegerile 
la care am ajuns vor întări și mai mult prietenia și colaborarea dintre 
țările noastre, în interesul și spre binele ambelor popoare, al cauzei înțele
gerii, securității și păcii în întreaga lume.

îmi este deosebit de plăcut să folosesc acest prilej pentru a vă adresa, 
odată cu salutul nostru de rămas bun, cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul libian 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

• In Capitală. în cadrul campa
niei electorale pentru alegerile de 
deputați in Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare se des
fășoară o bogată paletă de mani
festări politico-ideologice și cultu
ral-educative care pun în evidență 
mărețele înfăptuiri din actuala 
lecislatură. minunatele perspective 
deschise de prevederile cincinalu
lui 1986—1990, angajarea deplină 
a oamenilor muncii bucureșteni în 
vederea înfăptuirii cu succes a sar
cinilor de plan pe acest an. Expu
nerile „Direcțiile de dezvoltare a 
României socialiste pină in anul 
2 000". „De la Congresul al IX-lea 
la Congresul al XIII-lea — trepte 
ale dezvoltării României", „Con
tribuția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la edificarea socialismu
lui și comunismului in patria 
noastră" prezentate in casele de 
cultură, cluburile muncitorești, in 

Întreprinderi și instituții relevă 
politica profund științifică a parti
dului și statului nostru, rolul de
terminant al secretarului general 
al partidului in elaborarea și în
făptuirea acesteia. O serie de dez
bateri, mese rotunde și schimburi 
de experiență organizate in această 
săptămină la întreprinderile „Re
publica", „Danubiana". „Semănă
toarea". Uzina de reparații auto 
Obor ș.a. situează in centrul aten
ției problemele perfecționării ac
tivității din industrie, sporirii cali
tății și competitivității Ia export 
a produselor bucureștene.

Sub egida comitetului municipal 
de partid au fost editate broșura 
„București — împliniri și perspec
tive" și afișul electoral „Bucureș- 
tiul de azi. Bucureștiul de 
miine — capitală demnă de 
anii socialismului" în care sînt 
înfățișate profundele transformări 
înnoitoare petrecute în anii socia
lismului indeosebi în ultimele două 
dacenii în viața economico-socială 
a capitalei țării. îmbunătățirea 
continuă a calității vieții locuito
rilor săi. proiectele de anvergură 
(Dan Constantin).

• Dintre principalele manifestări 
politico-ideologice și cultural-edu
cative dedicate alegerilor și des
fășurate în ultimele zile în locali

în întîmpinarea alegerilor de la 17 martie

tățile județului Argeș enumerăm : 
Căminul cultural Căteasca : dez
batere — „Alegerile de deputați 
in organele locale și centrale ale 
puterii de stat, expresie a pro
fundului democratism al orinduirii 
noastre socialiste. Esența demo
cratică și umanistă a legii electo
rale din Republica Socialistă 
România" ; întreprinderea ARO

— Cimpulung : dezbatere — 
„Educarea tinerei generații în spi
ritul patriotismului socialist — în
datorire a tuturor factorilor educa
ționali" ; Casa de cultură din 
Curtea de Argeș : simpozion — 
„Curtea de Argeș — important 
centru industrial al județului, rod 
al politicii P.C.R. de dezvoltare 
armonioasă a țării" ; Tehnic-club 
Pitești : breviar juridic — „Impor
tanța cunoașterii de către toți ce
tățenii a Constituției și celorlalte 
legi ale țării". (Gh. Cirstea).

• Secția de propagandă a Comi
tetului județean Dolj al P.C.R. a e- 
ditat un set de tipărituri dedicate 

alegerilor de deputați de la 17 
martie : „Dolj — pe noi trepte de 
progres și civilizație", „Dolj — pe 
coordonatele dezvoltării economico- 
sociale", „Dolj — împliniri și per
spective". Sînt doar cîteva din titlu
rile simbolice ale pliantelor, setu
rilor de planșe și documentarelor 
realizate care oglindesc, prin in
termediul fotografiilor, graficelor

AGENDĂ ELECTORALĂ
si unor reportaje evocatoare uria
șele transformări înnoitoare ce și-au 
pus amprenta asupra celor o sută 
de localități doljene in „Epoca 
Ceaușescu", epoca celor mai gran
dioase împliniri din întreaga pe
rioadă a construcției socialiste din 
țara noastră. La cluburile munci
torești și casele de cultură din 
Craiova, Băilești, Calafat, Filiasi 
și Segarcea, la căminele culturale 
din cele 95 de comune au loc zilnic 
expuneri, simpozioane și spectaco
le sub genericul „Votăm pentru 
tară, pentru viitorul luminos al pa
triei". Sub egida consiliului jude
țean de educație politică și cultură 

socialistă a avut loc simpozionul 
„Concepția P.C.R., a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, despre locul și rolul 
tinerei generații in înfăptuirea o- 
biectivelor de dezvoltare economi
co-socială și culturală a patriei, in 
lupta pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă pe planeta noastră". 
(Nicolae Băbălău).

• Intre acțiunile organizate tn 
aceste zile, în cinstea alegerilor se 
numără expunerea „Nicolae 
Ceaușescu — o viață închinată 
partidului, poporului și patriei", 
prezentată în fața oamenilor mun
cii' din unitățile economice ale ora
șului Șiret, precum și masa rotun
dă „Răspuns prin fapte chemării 
partidului", desfășurată la clubul 
tineretului din aceeași localitate. 
La cluburile unității forestiere de 
exploatare și transport, fabricii de 
conserve și cooperativei meșteșu
gărești.„Zorile" din Fălticeni a fost 
prezentată expunerea „Județul Su
ceava și orașul Fălticeni pe coor

donatele dezvoltării economico-so- 
ciale". De asemenea, la căminul 
cultural din Putna a avut loc. în 
prezența a sute de alegători, sim
pozionul „Votul nostru— vot pen
tru înflorirea și propășirea Româ
niei socialiste", urmat de un spec
tacol cultural-artistic dedicat celor 
mai vrednici crescători de animale 
din comună, acțiuni asemănătoare 
desfășurindu-se și în alte localități 
ale județului. (Sava Bejinariu).

• în cadrul celei de-a XlV-a 
ediții a „Sărbătorii satului nord- 
dobrogean", dedicată în acest an 
alegerilor de la 17 martie, la că
minele culturale din Mahmudia, 
Slava Cercheză și Independența 
din județul Tulcea au avut loc 
simpozioane pe tema „Votînd can
didate F.D.U.S., votăm pentru 
prestigiul și înflorirea României 
socialiste". Comitetul județean de 
cultură .și educație socialistă a or
ganizat, de asemenea, la casele ale
gătorului din localitățile Jijila. Do- 
robanțu, Cerna și Ostrov specta
cole sub genericul „Joc și cint in 
țara mea" prezentate de formați
ile artistice laureate în edițiile 
precedente ale Festivalului național 
„Cintarea României". In cadrul 
acestei manifestări, devenită tra
dițională, bibliotecile comunale din 

Baia și Valea Nucarilor au orga
nizat medalioane literare pe tema 
„Votăm ca națiunea să urce spre 
comunism în zbor" și expoziții de 
carte social-politică în care operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sint 
prezentate la loc de cinste. (Necu- 
lai Amihulesei).

• în sprijinul desfășurării cam
paniei electorale, secția de propa
gandă a Comitetului județean de 
partid Galați a editat broșura 
„Județul Galați — bilanț și perspec
tivă" cuprinzînd date documentara 
privind evoluția economico-socială 
a județului în ultima legislatură 
și în anii socialismului, precum și 
perspectiva luminoasă deschisă 
acestui județ în cincinalul 1986— 
1990. De asemenea a fost editat și 
un set de afișe. La casele alegăto
rului din marea majoritate a cir
cumscripțiilor electorale a fost pre
zentată expunerea „Alegerile de 
deputați — eveniment politic im
portant în viața poporului și a 
țării". In întreprinderi, instituții, 
în toate localitățile județului, la 
locurile de muncă a fost afișat Ma
nifestul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, apărut în presa 
centrală. (Dan Plăeșu).
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în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R. 

AMPLĂ MOBILIZARE PENTRU ÎNDEPLINIREA 
EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE

CREȘTEREA MAI ACCENTUATĂ A EFICIENTEI ECONOMICE
prin promovarea susținută a creației tehnice originale

• Cîteva concluzii la încheierea expoziției „Progres tehnic 
ți eficiență — 1985” • Peste 1 200 produse noi incluse în 
oferta de export a întreprinderilor din București • Soluții 

pentru reducerea importului cu 1,2 miliarde lei

UN MIJLOC EFICIENT DE STI
MULARE A EFORTURILOR CREA
TOARE. în unitățile economice din 
Capitală se realizează peste o cinci
me din producția totală a țării din 
ramura construcțiilor de mașini și 
prelucrării metalelor, precum și a- 
proapc 17 la sută din volumul pro
ducției industriei chimice. Totodată, 
unitățile industriei electrotehnice și 
electronice dețin o pondere de 42.2 
la sută din producția pe țară a aces
tei ramuri. Industria de confecții și 
încălțăminte este reprezentată, de 
asemenea, de mari întreprinderi, cu 
mărci bine cunoscute partenerilor ex
terni. In fine, să mai notăm că in 
Capitală se produc in exclusivitate 
receptoare pentru televiziune, calcu
latoare electronice, semiconductoare 
cu siliciu, circuite integrate, autobu
ze, combine de recoltat cereale, 
turboagregate de mare putere, caza
ne energetice de pină la 1 035 tone 
abur pe oră, aeronave.

Principalul centru universitar al 
tării — cu cele 12 institute de in- 
vățămint superior — Capitala con
centrează și un puternic potențial de 
cercetare și proiectare, în acest sec
tor lucrînd peste 96 de mii de oa
meni ai muncii. Aceste citeVa date 
sintetice, care definesc locul muni
cipiului. București în ansamblul e- 
'inomic și social al țării, ilustrează 
•ța industriei bucureștene, capa- 

țea specialiștilor și oamenilor 
'cii de a soluționa cu bune re
le problemele complexe ale 
'tării economice intensive, de 
\za — așa cum a indicat to- 

Nicolae Ceaușescu — in fie- 
'țate produse de inalt nivel 
. calitativ, competitive, pe 
ndial. Acționind in spiritul 

trasate de secretarul ge- 
, partidului, comitetul mu-

, partid a inițiat o gamă
acțiuni susținute, care au 
?tive ampla mobilizare a 

din întreprinderi, insti- 
țetare și inginerie tehno- 

X,»' unitățile de invățămint
tru promovarea și gene- 
jitiilor tehnice avansate, 

jtei® modernizarea fabricației,
a export a noi și noi 

s'c'o'” etitive, de calitate su-
țerea importurilor prin 

-,ț. • creații originale, de
jț v ‘ ințe. Intre acestea, o

ebit de eficientă de 
durilor de creație din 

' S* tîități de cercetare și
vederea ridicării 

produselor, asimilării 
materialelor importa- 

organizarea expozi- 
anuale. Ajunsă la a 
poziția „Progres teh- 
t— 1985“ a reunit, re- 
/ sporturilor și cultu- 
/ in 109 întreprinderi 
/ >entru industria Ca- 
/ stitute și centre de 
/ perie tehnologică.

* .>GAT, analiza a- 
««.. ,,rA. Standurile fiecărui
pârtie. țt" la actuala ediție au 
fost sti. -cturate unitar pentru a 
prezenta realizările cele mai re
cente din unitățile de producție și 
cercetare în direcția diversificării 
nomenclatorului de produse oferite 
la export, a eforturilor care trebuie 
Întreprinse în vederea reducerii im

porturilor. Totodată, s-a analizat 
stadiul de Îndeplinire a programe
lor de creștere a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, de reducere 
a consumurilor și de sporire a pro
ductivității muncii. Concepută astfel, 
expoziția a avut un pronunțat ca
racter de lucru, evidențiindu-se atît 
rezultatele de ansamblu obținute în 
direcțiile prioritare ale activității e- 
conomice și de creație tehnico-știin- 
țifică din Capitală în ultimul an, cit 
și acele probleme tehnice care tre
buie să concentreze în 1985 efortu
rile colectivelor de oameni ai mun
cii din industrie și unitățile de cer
cetare și învățămintul superior.

Bilanțul făcut relevă că anul tre
cut s-au introdus circa 1 800 de teh
nologii noi și s-au extins peste 800 
de tehnologii avansate, ceea ce a 
avut ca efect realizarea unei pro
ducții industriale in valoare de circa 
7 miliarde lei. Pe această cale a 
crescut sensibil ponderea produselor 
noi incluse în nomenclatorul de ex
port al întreprinderilor, iar efortul

treprinderi șl unitățile de cercetare 
s-au analizat cauzele care au de
terminat intîrzierea unor faze de 
asimilare în fabricația de produse 
noi, s-au stabilit măsuri adecvate, cu 
termene și responsabilități precise, 
în vederea recuperării în cel mai 
scurt timp a restanțelor. Se poate 
aprecia deci că și din acest punct 
de vedere expoziția a constituit o 
reușită, intervenția fermă a comite
tului municipal de partid impulsio- 
nînd activitatea de creație teh- 
nico-științifică. ritmul de innoire a 
producției.

V*
***

Produse care la începutul anului trecut încă se importau,
iar acum sînt oferite la export

HANUL LA EXPORT
■ realizat ritmic, la un inalt 

nivel calitativ

IN INDUSTRIA 
CAPITALEI

valutar făcut pentru satisfacerea ce
rințelor industriei bucureștene s-a 
diminuat cu 1,2 miliarde lei.

Dintre cele 1 200 de produse afla
te în standurile expoziției, ponderea 
principală au deținut-o. firesc, cele 
prezentate de întreprinderile din 
ramurile de virf : electronică indus
trială și tehnică de calcul, automati
că și electrotehnică, mecanică fină 
și optică, chimia de sinteză fină, a- 
paratura de laborator si pentru cer
cetarea științifică.

Institutele de cercetare și inginerie 
tehnologică au prezentat sute și sute 
de soluții tehnice care au contribuit 
la reducerea importurilor sau sint 
destinate înfăptuirii programelor de 
creștere a productivității muncii, de 
reducere a consumurilor materiale și 
de ridicare a nivelului calitativ al 
produselor. Bunăoară, specialiștii In
stitutului de cercetări fizice — 
ICEFIZ au realizat ecrane de afi
șare cu cristale lichide pentru dife
rite tipuri de aparatură electronică 
și palpatori cu ultrasunete ; la cen
trul de cercetări pentru mecanică 
lină și scule s-a pus la punct fabri
cația traductoarelor incrementale de 
rotație aduse pînă anul trecut din 
import. Colectivele de cercetări din 
cadrul unităților Institutului central 
de chimie au răspuns cu promptitu
dine la solicitările industriei elec
tronice, asigurînd fabricația, după 
tehnologii originale, a unor rășini și 
lianți organici, a polipropilenei ne
inflamabile și a polipropilenei stabi
le. a cernelurilor de marcare și seri- 
grafice și au realizat în cadrul acti
vității de microproducție diferite 
substanțe, reactivi, materiale nece
sare întreprinderilor din Capitală.

Enumerarea exemplelor de acest 
fel ar putea continua pe zeci de 
pagini. Important este că, practic, 
fiecare institut și centru de cercetări 
a prezentat realizări notabile, de 
mare interes pentru unitățile indus
triale. Totodată, cu- prilejul expozi
ției. împreună cu specialiștii din în

IMPORTURILE POT FI REDUSE 
SUBSTANȚIAL. în expoziție, ma
terialele și produsele aflate încă pe 
lista importurilor au fost clar evi
dențiate in fiecare stand. Practic, 
asupra fiecăruia din aceste expona
te s-au purtat discuții aprofundate 
între reprezentanții din diferite în
treprinderi și specialiștii din cerce
tare. s-au analizat posibilitățile, so
luțiile menite să asigure fabricarea 
în țară a unor produse similare, cu 
performante chiar mai ridicate. Tre
buie arătat că marea majoritate a 
produselor supuse „discuției critice" 
sînt de un înalt nivel tehnic, ele 
aflîndu-se în nomenclatorul de ex
port al unor firme specializate, cu 
bogate tradiții. Deci ștacheta de la 
care se pornește asimilarea este la 
cel mai înalt nivel al tehnicii.

Iată de ce. dezbaterile din expo
ziție au constituit adevărate colocvii 
ale tehnicii, ele prilejuind un schimb 
larg de idei intre specialiști, un dia
log la obiect, direcționat limpede de 
imperativul scăderii efortului valu
tar. care s-a soldat cu stabilirea 
unor angajamente precise. Rezul
tatul ? Pentru foarte multe din cele 
circa 700 de produse aflatp pe lista 
importurilor — asupra cărora s-au 
concentrat discuțiile — unitățile de 
cercetare, compartimentele de auto- 
utilare din întreprinderi, institutele 
de invățămint superior s-au angajat 
să ofere variante românești. Tananți 
sintetici, diferite substanțe și mate
riale pentru industria de medica
mente. pigmenți, materiale pentru 
indușiria electronică, fire de sticlă, 
aparatură de automatizare și de co
mandă numerică, fotocelule. filtre 
cuarț. siguranțe ultrarapide — iată 
doar' cîteva din numeroasele produ
se care, in curînd. se vor realiza 
in tară.

Amploarea acestei acțiuni este 
ilustrată sintetic de faptul că in 
acest an, ca urinare a măsurilor sta
bilite, prin promovarea soluțiilor o- 
riginale românești, importurile pe 
ansamblul industriei Capitalei se vor 
reduce' cu 1,2 miliarde lei. Se poate 
aprecia deci că. în general, expozi
ția „Progres tehnic și eficientă — 
1985“ a prilejuit un dialog eficient 
intre specialiștii din producție și 
cercetare. Cu acest prilej s-au sta
bilit o serie de măsuri concrete, cu 
termene și responsabilități precise, 
în spiritul hotăririi Conferinței mu
nicipale de partid, al cerințelor for
mulate la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. pentru reducerea consumu
rilor materiale și de energie, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
producției, diminuarea importurilor 
și sporirea exportului, ceea ce va 
asigura înfăptuirea cu succes a sar
cinilor pe acest an și pe intregul 
cincinal, a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului.

___ Dan CONSTANTIN
Foto : Sandu Cristian

Echipamente terminale „inteligente” - introduse recent în nomenclato
rul de export al întreprinderii de echipamente periferice

Aparatura de mare precizie și sensibilitate, destinată laboratoarelor, 
realizată la întreprinderea de aparate și utilaje pentru cercetare

O gamă diversa de aparatura de control pasiv și activ al pieselor 
asimilata in ultimul timp la întreprinderea de mecanicâ find

Există numeroase argumente care 
susțin cit se poate de convingător 
afirmația că la Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului din Oradea s-a 
acumulat cu adevărat o bogată și 
valoroasă experiență în ce privește 
îndeplinirea ritmică, integrală si la 
un inalt nivel calitativ a sarcinilor 
la export. Ce evidențiază, prin ur
mare. faptele ? Dacă in 1981 pon
derea exportului in totalul produc
ției era de 67.9 la sută, in prezent 
a ajuns la aproape 84 Ia sută. Tot
odată. este de relevat că. in actua
lul cinținal, exportul pe devize con
vertibile aproape s-a dublat, repre- 
zentind acum 59 la sută din livră
rile pe piața externă. Cum s-a ac
ționat pentru obținerea acestor re
zultate ?

— întregul colectiv a Înțeles că 
măiestria este ..produsul" cel mai 
bine cotat la export, ne spunea in
ginerul Vladimir Oros, directorul 
combinatului. Ca atare, așa cum se 
subliniază și în rșcenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., s-a ac
ționat perma
nent pentru în
noirea și moder
nizarea produc
ției, pentru ri
dicarea nivelului 
ei calitativ și 
gospodărirea cu 
maximă respon
sabilitate a re
surselor materiale și energetice. Iar 
secretul reușitei, dacă poate fi numit 
așa. se află la îndemîna oricui: pune
rea superioară în valoare a disponibi
lităților existente, receptivitatea spo
rită față de cerințele fiecărui partener 
de peste hotare. Unitatea noastră are 
relații' comerciale cu aproape 70 de 
firme străine din 25 de țări și ex
portă anual mobilier în valoare de 
peste o jumătate de miliard de lei. 
Sigur că. in aceste condiții, nu este 
ușor să fie satisfăcute toate cerin
țele. Totuși, printr-o muncă susținu
tă. tot mai bine organizată, cu e- 
forturi, desigur — pentru că ceea 
ce se face ușor nici nu prea are 
valoare — am reușit să onorăm e- 
xemplar toate comenzile primite din 
partea partenerilor externi.

Se vădește astfel mai bine că in
teresul crescind al partenerilor co
merciali pentru oferta combinatului 
orădean. ofertă ce cuprinde o gamă 
variată de produse, de la mic mo
bilier pină la garnituri de anver
gură, in fitiluri rustice și clasice, 
este determinat, alături de calitatea 
ridicată a produselor, de diversifi
carea permanentă a producției, de 
capacitatea colectivului de muncitori 
și specialiști de a ține pasul cu e- 
voluția solicitărilor de pe piața ex
ternă. Ce măsuri practice s-au luat 
pentru atingerea acestor obiective ? 
în primul nnd. pe măsură ce a 
crescut volumul exportului, s-a ac
centuat specializarea unor fabrici 
din cadrul combinatului pe produc
ția de export și. chiar inai mult, pe 
beneficiari și grupe de produse. Bu
năoară. la Fabrica din Salonta se 
realizează numai mobilier din răși- 
noase. ceea ce a permis optimizarea 
aprovizionării tehnico-materiale, do
tarea cu utilaje adecvate și. nu in 
ultimul rînd. valorificarea experien
ței colectivului de aici.

în contextul acelorași preocupări, 
la Fabrica din Tileagd s-a concen
trat execuția dormitoarelor, banche
telor pentru telefon, a altor sorti

LA COMBINATUL 
DE PRELUCRARE 

A LEMNULUI DIN ORADEA

mente de mobilă ușoară. Totodată, 
unitatea din orașul Dr. Petru Groza, 
furnizoare de binale, a fost specia
lizată pe produse mici de rășinoa- 
se. tocmai in ideea folosirii în trep
te. cit mai complete, a materiale
lor. în altă ordine de idei, pentru 
a asigura cadrul optim unui pro
ces tehnologic ușor adaptabil la ce
rințele partenerilor externi, in ca
zul fiecărei comenzi in parte, a fost 
extinsă cooperarea internă. Pe plat
forma orădeană „Alfa", de pildă, s-a 
concentrat prelucrarea cherestelei, 
materialelor tapițate și. in bună mă
sură. chiar a panourilor. Pentru or
ganizarea judicioasă a procesului de 
producție și modernizarea tehnolo
giilor de fabricație s-a apelat de 
fiecare dată la muncitorii și specia
liștii din combinat. Citeva dintre ac
țiunile întreprinse ne sint înfățișa
te de maistrul Avram Bugnar, se
cretarul comitetului de partid din 
combinat :

— în majoritatea secțiilor au fost 
revăzute liniile de montaj și s-au 

luat măsuri pen
tru organizarea 
lor mai rațională, 
în flux, pe benzi 
de montaj, asi
gurînd astfel rea
lizarea ritmică a 
producției și, tot
odată. un însem
nat spor de pro
ductivitate. Nu

meroase studii și teme din planul 
tehnic s-au soldat cu îmbunătățirea 
unor tehnologii de fabricație, in mod 
deosebit a celor de finisaj, intro- 
ducindu-se noi sisteme de finisare și 
de aplicare a coloranților. în fine, 
producția pentru export este astfel 
organizată incit permite urmărirea ei 
în toate fazele procesului tehnologic, 
de la recepția materiilor prime pină 
la ambalare și expediție, de către 
membrii comisiei pentru export, 
precum și de controlorii tehnici de 
calitate.

La „Bihoreana", care mai este nu
mită și secția arbitru al calității in 
combinat, măiestria muncitorilor se 
împletește strins cu preocupările 
pentru realizarea producției in con
diții de înaltă eficiența. De altfel, 
valorificarea . superioară a masei 
lemnoase constituie cuvint de ordi
ne la fiecare loc de muncă. Drept 
rezultat, față de primul an al actua
lului cincirial, valoarea unui metru 
cub de masă lemnoasă a crescut cu 
49 la sută, apropiindu-se în prezent 
de 7 900 Iei. O probă de măiestrie și 
de răspundere, așadar, pentru lucrul 
bine făcut.

-* Cum reușiți să stăptniți pulsul 
pieței ? — l-am întrebat în final pe 
directorul combinatului.

— Studiind-o indeaproape. influen- 
țind-o chiar prin ofertele pe care 
le facem, prin calitatea produselor. 
Participăm anual cu mobilier pe de
plin competitiv la marile tirguri in
ternaționale. Hotărîtoare este, desi
gur, mobilitatea de care dăm dovadă 
în organizarea muncii și, ca atare, 
urmărim reducerea timpului dintre 
concepție, producție și livrarea pro
duselor. în felul acesta am reușit ca 
și în perioada care a trecut de la în
ceputul anului să onorăm la Zi toate 
contractele încheiate, să ne menți
nem și chiar să sporim prestigiul pe 
care l-am dobîndit pe piața externă.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii*

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ - TEMEINIC PREGĂTITĂ!
Lucrările la culturile intensive, 

încheiate in timpul optim
în unitățile agricole din Județul 

Argeș, pregătirile pentru campania 
agricolă de primăvară sint pe termi
nate. Bineînțeles, o mare aten
ție a fost acordată reparării tractoa
relor și mașinilor agricole, precum și 
efectuării cu răspundere a recepției 
acestora. După cum am fost infor
mați la direcția agricolă, s-a încheiat 
repararea celor 749 grape eu disc,
1 987 pluguri, 324 semănători pentru 
prășitoare, 437 semănători pentru 
păioase, 283 mașini de administrat 
îngrășăminte chimice, iar din cele
2 018 tractoare au fost reparate 1 980. 
Se apreciază că lucrările executate 
sint de bună calitate, fapt constatat 
de comisiile de recepție, ceea ce 
oferă garanția bunei funcționări 
a utilajelor in campania agricolă de 
primăvară. într-un stadiu avansat 
se află condiționarea semințelor și 
preluarea acestora de la centrele 
specializate.

Cea mai mare atenție se acordă in 
această perioadă asigurării tuturor 
condițiilor necesare realizării pro
ducțiilor mari prevăzute a se obține 
la culturile intensive. Trebuie arătat 
că, datorită aplicării în practică a 
recomandărilor stațiunii de cercetări 
agricole Albota, muncii depuse de 
mecanizatori, cooperatori, de ceilalți 
oameni ai muncii din agricultura ju
dețului, numeroase cooperative agri
cole și Întreprinderi agricole de 
stat au reușit să obțină an de 
an recolte mari de cereale. „Exis
tă reale posibilități ca prin ge
neralizarea experienței unităților 

agricole fruntașe să fie obținute re
colte mari pe suprafețe mult mal 
întinse — ne spune Adelina Oprea- 
Popescu, director al direcției agrico
le. Pe baza programului aprobat de 
Comitetul județean Argeș al P.C.R., 
în acest an porumbul în cultură in
tensivă va ocupa 9 000 hectare, de 
pe care urmează să se realizeze, în 
medie, cel puțin cîte 20 000 kg știu- 
leți la hectar ; de asemenea se vor

ARGEȘ

cultiva în sistem intenalv 1 800 hecta
re cu floarea-soarelui — cu cîte 3 000 
kg la hectar, precum și suprafețe a- 
preciabile cu cartofi la care se pre
vede o producție de 32 000 kg la hec
tar. Recolte mari urmează să se obți
nă si la grîu în cultură intensivă. 
Pentru realizarea recoltelor prevăzu
te asigurăm efectuarea tuturor lucră
rilor necesare încă din aceste prime 
zile ale primăverii". Am urmărit cum 
se acționează în unitățile agricole în 
vederea realizării programului de 
culturi intensive.

Tehnologia-cadru pentru culturile 
intensive a fost dezbătută în adu
nările generale ale unităților agri
cole și la cursurile învățămîntulul 
agrozootehnic de masă. La Casa de 
cultură din Costești a avut loc sim
pozionul „Pentru 20 000 kg porumb 
la hectar pe solurile podzolice din 

Argeș". Cu acest prilej, cercetători 
de la Academia de științe agricole și 
silvice București, stațiunile de cer
cetare Albota și Ștefănești și spe
cialiști din unitățile agricole fruntașe 
au prezentat tehnologii adecvate 
pentru obținerea de recolte bogate 
de porumb, grîu, floarea-soarelui și 
cartofi. Măsurile stabilite încep să 
fie aplicate. Porumbul a și fost am
plasat pe terenurile amenajate pen
tru irigat și care au fertilitate ri
dicată. Sămînța, care a și fost adusă 
în bună parte în unitățile agricole, 
este numai din hibrizi de mare ran
dament, adaptați condițiilor locale. 
Acum, in multe cooperative agricole 
se acționează energic pentru pregă
tirea viitoarei recolte. La cele din 
Ungheni și Miroși, care au realizat 
producții mari la această cultură, te
renul identificat din timp a fost sca- 
rificat și fertilizat cu gunoi de grajd, 
în alte cooperative și întreprinderi 
agricole de stat ca cele din Costești 
și Izvoru s-au constituit echipe de 
cooperatori și mecanizatori cărora 11 
s-au încredințat in acord global, pe 
bază de contract-angajament, supra
fețele cu porumb în cultură intensi
vă. Sint prevăzute in amănunt lu
crările ce trebuie efectuate in vede
rea realizării producțiilor stabilite, 
cit și nivelul retribuirii cooperato
rilor și mecanizatorilor.

Floarea-soarelui in cultură inten
sivă a fost amplasată în unități agri
cole cu bogată experiență in cultiva
rea acestei plante. între acestea sint 
cooperativele agricole din Costești și 

Căldăraru, care au realizat în 1984 
peste 2 500 kg floarea-soarelui la 
hectar. Dumitru Marinescu, inginer- 
șef al C.A.P. Costești, ne spune că 
există reale posibilități ca în 1985 
acest nivel să- fie depășit, în acest 
scop au fost alese solele cu premer
gătoare bune. Ele au fost arate uni
form și fertilizate cu gunoi de grajd. 
Epoca optimă de însămințare a fost 
stabilită pinâ la 15 aprilie, iar densi
tatea prevăzută este de 45 000—60 000 
plante recoltabile pe terenurile iri
gate și de 40 000—50 000 plante pe/ 
cele neirigate.

Din vreme a fost elaborată și teh
nologia pentru obținerea a 32 000 kg 
cartofi la hectar, iar I.L.F. Argeș a 
și repartizat unităților agricole tu
berculii de sămînță, îngrășăminte 
chimice și insectofungicide.

La indicația comitetului județean 
de partid, /birourile de coordonare a 
activității politico-organizatorice din 
consiliile unice agroindustriale și co
mitetele comunale de partid anali
zează stadiul lucrărilor prevăzute 
pentru fiecare cultură în perioada 
respectivă. De altfel, din ultimele 
analize efectuate a reieșit necesitatea 
de a se intensifica lucrările de ferti
lizare cu îngrășăminte naturale și chi
mice. Au fost identificate cantitățile 
de gunoi de grajd bine fermentat care 
urmează să fie încorporat odată cu 
lucrările de pregătire a terenului. 
Este necesar ca în aceste zile, pînă 
la începerea lucrărilor în cîmp, să fie 
intensificat transportul îngrășăminte
lor naturale, folosirea acestora în 
cantitățile stabilite fiind hotărîtoare 
pentru realizarea producțiilor pre
văzute la culturile intensive.

Gh. CÎRSTLA
corespondentul „Scînteli"

Producerea răsadurilor, principala 
preocupare actuală a legumicultorilor

în unitățile cultivatoare de legu
me din județul Bacău se fac intense 
pregătiri pentru realizarea producției 
planificate pe acest an. „De pe cele 
4 500 hectare de grădină urmează să 
se obțină o cantitate de cel puțin 
108 000 tone de legume, cu 7 000 tone 
mai mult decit în anul trecut — ne 
spune inginerul Silviu Strasser, di
rectorul trustului horticol. In acest 
Scop, cultura legumelor a fost am
plasată pe terenurile amenajate pen
tru irigații din zonele cele mai fa
vorabile și în unitățile din preajma 
orașelor și centrelor muncitorești. La 
această dată sint asigurate toate se
mințele necesare, la toate speciile și 
în structura sortimentală planificată, 
astfel incit se va putea realiza o 
eșalonare judicioasă a producției". 
Am urmărit cum lucrează acum gră
dinarii din . citeva unități agricole.

în serele de la Borzești și Comă- 
nești, de exemplu, au fost plantate, 
cu două săptămîni mai devreme față 
de anul trecut, tomatele și castrave
ții. Intercalate printre acestea, pe o 
suprafață de 25 hectare, se cultivă 
salată și gulioare. Culturile sint mari 
și frumoase. Inginerul Gheorghe 
Morcov, directorul întreprinderii de 
producere a legumelor din Borzești, 
spunea că primele cantități au și 
început să fie livrate. Tot în serele 
de la Borzești, ca și în cele din Co- 
mănești și Bacău se pregătesc ră
sadurile de varză și conopidă timpu
rie, care vor fi plantate in cimp, 
precum și cele de ardei și vinete 
pentru solarii. Toate acestea sint 
repicate numai în cuburi și ghivece 
nutritive.

Răsadurile de varză timpurie ți 
conopidă timpurie produse pentru 
culturile de cimp au fost repicate 

în totalitate. Acum. în solarii, sere 
și răsadnițe se însămințează in ve
derea producerii răsadurilor de vi
nete și ardei pentru culturile de 
cîmp. Numai în răsadnițele de la fer
ma Tamași și în serele și solariile 
întreprinderii pentru producerea le
gumelor Borzești și ale Stațiunii de 
cercetare și producție legumicolă Ba
cău a fost însămințată o suprafață 
care asigură circa două' milioane de

RACAU

fire de răsaduri de vinete ți ar
dei.

în fermele legumicole de la He- 
meiuși, Traian, Răcăcluni și Bogdă- 
nești oamenii repară solariile, ame
najează răsadnițe pe care le însămîn- 
țează imediat. Se prevede ca pe cele 
19 hectare de solarii și în răsadnițe 
să se realizeze, în această primăva- ‘ 
ră, circa 100 milioane răsaduri de 
legume. Totodată, vor fi produse 
circa 7 milioane răsaduri pentru gos
podăriile populației. Pînă la această 
dată au fost reparate răsadnițe in 
suprafață de 50 000 metri pătrați din 
cele 81 000 metri pătrați existente, 
în cooperativele agricole Bogdănești, 
Ștefan cel Mare, Tirgu Trotuș, Or
beții s-a încheiat amenajarea răsad
nițelor, iar acum continuă însămin- 
țarea acestora conform graficului în
tocmit de organele de specialitate, 
în fermele legumicole din Gîrleni și 
Bijghir, care au obținut anul trecut 
recolte mari de legume, au fost re
parate toate răsadnițele existente ți 

construite altele noi pe o suprafață 
de 2 000 metri pătrați. De asemenea, 
solariile au fost acoperite pentru a 
se realiza o producție cit mai ’timpu
rie. Ambele ferme iși asigură răsa
durile necesare din producție pro
prie. în prezent, grădinarii de aici, 
sub îndrumarea specialiștilor Euge
nia Bacsan și Marius Bof, pregătesc 
amestecul de pămint și biocombus- 
tibilul necesar.

Pentru obținerea de recolte mari 
de legume, o atenție aparte se acordă 
fertilizării terenurilor cu îngrășămin
te naturale. La Bogdănești, Săucești, 
Cașin, Hemeiuși și in alte unități 
cultivatoare de legume au fost orga
nizate convoaie de atelaje care trans
portă gunoiul de grajd pe terenurile 
destinate acestor culturi. Din eviden
ța existentă la trustul județean de 
specialitate rezultă că de la începu
tul lunii ianuarie au fost transpor
tate în grădinile de legume mai mult 
de 50 000 tone de îngrășăminte na
turale. Acțiunea de fertilizare con
tinuă. Ea trebuie intensificată însă 
îndeosebi in cooperativele agricole 
Corbasca, Colonești, Gh. Gheorghfu- 
Dej. Răcăciuni. care, deși au de 
cultivat suprafețe însemnate cu le
gume, nu au transportat în grădini 
decit cantități mici de gunoi de 
grajd. Întrucît timpul se menține 
friguros, la indicația comitetului ju
dețean de partid, organele de spe
cialitate și conducerile unităților 
agricole au luat măsuri pentru su
pravegherea atentă a tuturor spați
ilor unde se produc răsaduri, astfel 
incit să nu se producă nici un fel de 
pierderi.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteli"
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Astăzi începe CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FEMEILOR

FEMEILE
— puternic angajate 
de construire a noii

in opera 
ori nd ui ri

CONGRESULUI PARTIDULUI SOCIALIST 
DE STÎNGA DIN NORVEGIA

Conferința națională a femeilor 
din țara noastră, care își incepe as
tăzi lucrările, coincide in mod sem
nificativ cu sărbătorirea „Zilei fe
meii". Eveniment de o mare însem
nătate în viața politică a țării, a- 
ceastă conferință este expresia grăi
toare a atenției și prețuirii de care 
femeile se bucură din partea parti
dului, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
contribuția lor importantă la făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră, precum 
și a rolului deosebit ce le revine în 
toate domeniile vieții sociale.

Conferința națională a femeilor 
constituie o nouă și puternică ex
presie a democrației noastre munci
torești, revoluționare, un prilej de 
amplă dezbatere a căilor pentru o 
și mai puternică angajare a milioa
nelor și milioanelor de femei din 
țara noastră — muncitoare, tărănci, 
intelectuale — fără deosebire de 
naționalitate — românce, maghiare, 
germane — la înfăptuirea exempla
ră a Ideilor și orientărilor din ma
gistralul Raport prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XIII-lea al partidului, a 
mărețelor obiective stabilite de con
gres. Conferința va evidenția expe
riențele înaintate din practica acti
vității femeilor, va ilustra însufle
țirea și fermitatea cu care femeile 
din România socialistă, alături de 
toți cetățenii țării, sint hotărite să-și 
pună întreaga energie și pricepere, 
talentul și spiritul gospodăresc, să-și 
intensifice participarea entuziastă și 
competentă la traducerea în viață a 
istoricelor hotăriri ale Congresului.

Conferința națională încununează 
un amplu proces de dezbateri demo
cratice. în int.impinarea conferinței 
au avut loc adunări de dare de seamă 
și alegeri ale comisiilor de temei'din 
unitățile economice și sociale, pre
cum și conferințe ale comitetelor de 
femei din toate localitățile și jude
țele. adunări și conferințe in care 
au fost analizate activitatea desfă
șurată de comisiile, și comitetele de 
femei la locul de muncă, posibilități
le de sporire a contribuției acestor 
organisme obștești la antrenarea ma
selor largi ale femeilor muncitoare 
în înfăptuirea obiectivelor dezvoltării 
economiei naționale, în realizarea 
tuturor sarcinilor istorice ale pro
gresului țării.

Se cuvine subliniat, totodată, ca
racterul politic al acestor adunări și 
conferințe, care au prilejuit puter
nice manifestări ale unității maselor 
largi de femei in jurul partidului, 
ale devotamentului, atașamentului 
nemărginit și recunoștinței profunde 
pe care femeile din țara noastră le 
nutresc, asemeni tuturor cetățenilor 
patriei, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al po
porului nostru, strălucitul conducă
tor al României socialiste, revoluțio
nar consecvent, promotor de frunte 
al păcii și colaborării intre popoare. 
Cu sentimente de profundă stimă, 
femeile din România socialistă iși 
îndreaptă gindurile către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru neostenita 
grijă de a asigura cele mai bune 
condiții de viață și muncă femeilor, 
de anrmare nestînjenită a capacită
ții lor creatoare, de a sprijini întări
rea familiilor, creșterea și educarea 
generațiilor viitoare, chezășia pros
perității națiunii.

Totodată, in cadrul adunărilor și 
conferințelor au fost exprimate sen
timentele de dragoste și aleasă pre
țuire ale milioanelor de femei din 
tara noastră față de tovarășa Elena 
Ceaușescu. militant de frunte al 
vieții noastre social-politlce, presti
gioasă personalitate a lumii științi
fice contemporane, pentru activita
tea sa neobosită, plină de energie, 
desfășurată în cadrul conducerii 
partidului și statului nostru, în în
drumarea științei și invătămîntului, 
pentru înflorirea culturii, in sus
ținerea politicii de pace și colabo
rare intre popoare promovate de 
România socialistă.

Conferința națională a femeilor va 
prilejui o trecere în revistă a activi
tății desfășurate de consiliul națio
nal. de comitetele și consiliile de fe
mei pentru mobilizarea femeilor — 
muncitoare, țărănci, intelectuale — 
la Înfăptuirea politicii partidului, a 
condițiilor noi, tot mai bune, asigu
rate de partid femeilor în toate do
meniile vieții. Este o realitate in
contestabilă faptul că, datorită poli
ticii partidului, preocupării statorni
ce, neabătute a tovarășului Nicolaa

Ceaușescu, în intervalul scurs de Ia 
precedenta conferință pe țară s-au 
înregistrat importanți pași înainte 
și s-au obținut noi rezultate de sea
mă în creșterea participării femei
lor și afirmării lor pe plan social, 
în sporirea contribuției lor la viața 
economică. în îmbunătățirea condi
țiilor lor de muncă și de viață.

însăși viața dovedește ce mare forță 
o constituie astăzi femeile in toate 
ramurile producției materiale. Astfel, 
in industrie, femeile au o importantă 
pondere în totalul personalului mun
citor, ponderea lor fiind preponde
rentă în sectoarele, prin tradiție, fe
minine: industria textilă, de confecții 
și tricotaje. în strînsă concordantă cu 
introducerea tehnicii noi în producție, 
a mecanizării, automatizării și roboti
zării, deci a diminuării efortului fi
zic, crește participarea femeilor în 
tot mai multe meserii și sectoare 
purtătoare ale progresului tehnic : 
industria electronică și electrotehni
că. chimie, în construcțiile de ma
șini.

Acestea șînt premise 
tru o creștere și mai 
a' rolului femeilor în 
obiectivelor prioritare ______
Congresul al XIII-lea, subliniate da 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru realizarea exemplară a tu
turor indicatorilor de plan, pentru 
creșterea productivității muncii, rea-

reale pen- 
importantă 

îndeplinirea 
stabilite de

Ana MUREȘAN 
președinta Consiliului Național 

al Femeilor

lizarea producției fizice, a sarcinilor 
la export. Spiritul gospodăresc ce 
este caracteristic femeilor trebuie 
să se manifeste mai pregnant in în
lăturarea oricărei forme de risipă, 
in reducerea consumurilor de mate
riale. materii prime, energie și com
bustibili. a cheltuielilor de producție.

în activitatea de cercetare și 
proiectare, femeile reprezintă un pro
cent insemnat din totalul personalu
lui muncitor, ceea ce evidențiază ro
lul lor deosebit de important în im
plementarea rapidă în producție a 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii. Se poate afirma că rolul fe
meilor, in continuă ascensiune, in 
toate domeniile creației științifice, 
constituie unul dintre, cele mai insu- 
flețitoare și semnificative aspecte ale 
realităților României socialiste. Este, 
astfel, o realitate faptul că. sub în
drumarea de înaltă competentă a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, ale cărei lucrări de înaltă ți
nută și de o valoare recunoscută în 
numeroase țări ale lumii, unde au și 
fost traduse și publicate, spre faima 
științei românești, institutele de 
cercetare științifică aduc o contribu
ție deosebit de valoroasă la progre
sul multilateral al patriei.

Și în agricultură, femeile ocupă un 
loc de seamă, deosebit de important, 
ele constituind mai mult de jumă
tate din forța de muncă. Pe cimp, 
în producția cerealieră. în zootehnie, 
în legumicultura, în livezi, femeile 
au făcut și pînă acum dovada price
perii și hărniciei lor. Aceasta și con
stituie premisa dătătoare de încrede
re că, răspunzînd chemării partidu
lui. ele își vor spori contribuția la 
înfăptuirea marilor obiective ale noii 
revoluții agrare, la dezvoltarea in
tensivă a tuturor ramurilor agri
culturii. Ca lucrătoare in unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, dar și 
ca simple gospodine, ele trebuie să 
participe la traducerea in viață a 
prevederilor programelor de auto- 
conducere și autoaprovizionare, pen
tru ca fiecare palmă din pămintul 
patriei să rodească spre binele țării, 
al poporului.

Ca in fiecare an, femeile sînt che
mate să se afle în primele rînduri 
ale activității de înfrumusețare a 
cartierelor, străzilor, blocurilor, pen
tru înlăturarea cit mai grabnică a 
urmelor acestei ierni atît de grele 
de pe fața localităților. Actuala cam
panie electorală, intilnirile dintre 
candidați și alegători constituie un. 
cadru fertil pentru femei de, a lansa 
inițiative, de a formula propuneri 
menite să îmbunătățească dialogul 
dintre cetățeni și organele locale ale 
puterii de stat — dar și de a lua 
parte la tot ce se întreprinde în co
muna sau orașul unde locuiesc, pen-

tru sporirea gradului lor de civili
zație.

Să ne gîndim și la atitea alte sec
toare de activitate in care femeile 
au un rol atit de important — la în- 
vățămint, unde majoritatea cadrelor 
didactice sînt femei, Ia cultură și 
®rtă,_ la lucrătoarele din comerț, din 
administrație, din diferitele sfere ale 
serviciilor 
narea a 
viață.

Ziua de 
femeilor, 
mame, despre care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spune că îi revine rolul 
principal în păstrarea tinereții și 
vigorii națiunii, în creșterea și edu
carea generațiilor viitoare de con
structori ai socialismului si comu
nismului. Acordînd un înalt respect 
femeii-mame, stalul nostru asigură, 
în același timp, cele mai bune con
diții de îngrijire a mamei și copi
lului. în acest scop, se acordă o mare 
atenție ocrotirii sănătății mamei și 
copilului, dezvoltării bazei materiale 
a acesteia, extinderii rețelei de uni
tăți medicale, imbunătățirii continue 
a asistenței sanitare de specialitate. 
Femeia-mamă beneficiază de multi
ple forme de sprijin social, de impor
tante avantaje și înlesniri acordate și 
garantate prin lege, traduse cu con
secvență în fapt. Pe lingă nobila mi
siune de a asigura continuitatea 
vieții, femeii îi revine un rol do 
neasemuită importanță și noblețe, ca 
primă educatoare a copiilor pentru 
formarea lor ca oameni, ca cetățeni 
de nădejde ai țării, insuflindu-le dra
goste față de patrie și popor, atașa
mentul fată de înaltele idealuri ale 
socialismului și comunismului.

Pentru femeile din țara noastră, ca 
și pentru femeile din întreaga lume, 
nu există țel mai înalt, năzuință mai 
fierbinte decit pacea. Pentru că 
pacea înseamnă viață. Iar femeile, 
aducind pe lume viață, consideră in 
mod firesc, ca o îndatorire primor
dială, apărarea dreptului suprem la 
pace,, la viață. Vrem ca generația de 
azi și generațiile de mîine să nu mai 
cunoască ororile războiului, cu atit 
mai mult cu cit, în condițiile actua
le. cind în arsenalele nucleare s-au 
acumulat arme cu o putere de dis
trugere inimaginabilă, un nou război, 
care ar deveni inevitabil un război 
nuclear, ar însemna distrugerea în
tregii omeniri, a înseși condițiilor 
vieții pe Pămînt.

Femeile din România socialistă 
susțin, de aceea, din toată inima și 
conștiința, cu întreaga ființă, poli
tica de pace a partidului și statului 
nostru, inițiativele și demersurile 
secretarului general al partidului 
nostru, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, propunerile 
sale constructive și realiste pentru 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, în primul rînd la de
zarmarea nucleară. La chemarea pă
trunsă de inalt umanism a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, femeile de 
pe tot cuprinsul patriei s-au aflat 
și se află in primele rînduri ale 
marji mișcări pentru dezarmare și 
pace.

în ampla mișcare pentru pace din 
tara noastră, un loc deosebit de im
portant îl ocupă Comitetul național 
român „Oamenii de știință și pacea" 
care, condus de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. are 
ca scop întărirea conlucrării savan- 
tilor de pretutindeni -pentru eviden
țierea. prin argumentele științei, a 
pericolelor uriașe pe care le implică 
înarmările nucleare. în condițiile 
de azi, cind in fața științei se 
pune direct alternativa creării de 
arme de natură să pericliteze însăși 
existenta planetei sau a făuririi bu
năstării și civilizației generale, co
mitetul „Oamenii de. știință și 
pacea", In rindul căruia activează și 
un mare număr de femei, se pro
nunță categoric pentru o strînsă co
laborare internațională, in numele 
vieții, al progresului.

Participantele la conferință vor 
da glas voinței femeilor din Româ
nia socialistă de a ne alătura forțele 
amplei mișcări mondiale pentru înlă
turarea primejdiei de război, cu con
vingerea că stă in puterea tuturor 
popoarelor de a face să triumfe 
pacea, rațiunea. O expresie elocven
tă a dorinței de pace și colaborare 
a femeilor din România o consti
tuie multiplele legături de priete
nie ale Consiliului Național al Fe
meilor cu organizații și mișcări ale 
femeilor din întreaga lume.

de care depinde soluțio- 
nenumărate probleme da
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Dar mai ales a femeii-
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lnttmplnarea alegerilor de depu- 
tați — amplă mobilizare pentru 
pregătirea exemplară a campaniei 
de primăvară !
Studioul tineretului 
Telejurnal 
închiderea programului

vremea

A început înscrierea dobînzilor în libretele 
de economii

înscrierea anuală a dobînzilor 
In libretele de economii materiali
zează unul din principalele avanta
je acordate de Casa de Economii 
și Consemnațiuni : sporirea sume
lor depuse la C.E.C. prin dobînzi.

Unitățile C.E.C. au început să 
înscrie dobînzile cuvenite titulari
lor pentru depunerile efectuate 
pină la data de 31 decembrie 1984 
pe librete de economii cu dobindă, 
cu dobindă și ciștiguri, cu dobîndă 
și ciștiguri în autoturisme, pentru 
turism, precum și pentru celelalte 
librete la care dobinzile se acordă 
in numerar.

Tn legătură cu modul tn care șe 
efectuează înscrierea dobinzilor In 
libretele de economii. Casa i‘ ” 
nomii și Consemnațiuni 
zează :

Sucursalele și filialele 
precum și agențiile C.E.C. 
zate înscriu în tot cursul 
dobînda cuvenită titularilor 
depunerile efectuate 
de economii la care 
acordă în numerar.

în unitățile C.E.C. 
simbolurile libretelor 
(primele două grupe 
menționate pe libret) 
unitatea respectivă efectuează în
scrierea dobînzilor.

Venind în sprijinul depunători
lor, Casa de Economii și Consem- 
natiuni a luat măsuri menite să

de Eco- 
preci-

C.E.C., 
autori- 
anului 
pentru

pe libretele 
dobînda se

sînt afișate 
de economii 
de numere 
pentru care

Înlesnească Înscrierea dobinzilor 
prin deplasarea la unitățile C.E.C. 
din mediul sătesc a personalului 
de la sucursale și filiale. In ace
lași timp, depunătorii de la sate 
au posibilitatea de a preda libre
tele la unitățile C.E.C. existente in 
aceste localități, care le trimit pen
tru înscrierea dobînzilor unităților 
C.E.C. unde se țin fișele de cont, 
ale libretelor respective. La depu
nerea libretelor, titularilor li se 
eliberează adeverințe de primire, 
urmînd ca după înscrierea dobin
zilor, titularilor respectivi să le fie 
restituite libretele care le apar
țin. Este important de reținut că 
depunerea libretelor pentru înscrie
rea dobinzilor se poate face și la 
unitățile poștale, precum și la coo
perativele de credit autorizate să 
efectueze operații C.E.C.

Pentru înscrierea dobînzilor cu
venite pentru sumele depuse în 
conturile curente personale, titula
rii acestora nu trebuie să se pre
zinte la unitățile C.E.C. deoarece 
dobindă aferentă se adaugă auto
mat la soldurile existente în con
turi.

Stimulent permanent care deter
mină sporirea numărului depună
torilor la C.E.C.. dobînzile acorda
te pe toate instrumentele de eco
nomisire contribuie la ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul '7 martie, ora 20 — 10 martie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi in ge
neral rece, mal ales In prima parte a 
intervalului, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea precipitații slabe cu carac
ter local în toate regiunile țării, cu 
precizarea câ în nord-est acestea vor 
fi mai ales sub formă de ninsoare. 
Vintul va sufla slab pină la moderat, 
cu unele Intensificări în sudul și estul 
teritoriului din sector predominant 
estic. Temperaturile minime în cursul 
nopților vor fi cuprinse între minus 8 
și plus 2 grade, iar cele maxime diur
ne intre minus 3 și plus 7 grade, pe 
alocuri mai ridicate In sud-vest. Dimi
neața, local, se va semnala ceată. 
Izolat vor fi condiții de polei. în Bucu
rești : Vremea va fi relativ rece, cu 
cerul temporar noros. favorabil preci
pitațiilor slabe. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me nocturne vor fi cuprinse între mi
nus 4 și zero grade, iar cele maxime, 
diurne, între un grad șl 5 grade, mai 
ridicate tn ultima zi.

cinema
• Rămășagul : SCALA (11 03 72) — 8;
ii: 13: 15: 17: 19. excelsior
(65 49 45) — 9: 11 ; 13: 15: 17; 19. GLO
RIA (47 46 75) — 8: 10; 15; 17; 19,
STUDIO (59 53 15) — 9.30; 11,30; 13.30; 
15,30; 17.30: 19,30.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 12: 15,15; 18,30.
• Revanșa : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9: 11: 13: 15: 17; 19.
• Rîdeți ca-n viață
(33 29 71) — 9;
• Serbările
(10 67 40)
• Raliul : POPULAR (35 15 17) — 15: 
17: 19.
• Fapt divers î MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19.
• Nemuritorii : TOMIS (21 49 46) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.

FLOREASCA
11; 13: 15; 17.
galante : VIITORUL

15; 17; 19.

1NT1LNIRI ÎNTRE CANDIDAȚI 
ȘI ALEGĂTORI

TRANSMITEREA ȘTAFETEI
Erau așezați față-n 

față. De o parte, Mi
hai Tănase, 
deputat in 
scripția electorală nr. 
27, însoțit de Gheor
ghe Maftei, președin
tele comitetului de 
cetățeni din aceeași 
delimitare, iar de cea
laltă parte ing. Mihai 
Tănase, secretarul co
mitetului de partid 
din. cooperativa agri
colă de producție a 
orașului, și ing. Mai- 
culeț Negreanu, direc
torul unității locale 
pentru valorificarea și 
desfacerea legumelor 
și fructelor. Primul 
citea dintr-un carnet, 
al doilea il urmărea 
in insemnările sale, 
iar ceilalți doi își no
tau in carnetele lor 
proaspăt cumpărate. 
„Cu drumul ăsta am 
cam avut greutăți, zi
cea, la un moment 
dat. deputatul. Cind 
terașamentul era pe 
sfîrȘite, venind la lu
cru, intr-o dimineață, 
l-am găsit tocmai- pe 
malul Jijiei. Se nă- 
ruise cu tot terenul 
de sub el, supus alu
necărilor naturale. A 
trebuit s-o luăm de la 
capăt, cu toți cetățe
nii circumscripției. Se 
pare insă că terenul 
s-a stabilizat. Intre 
timp s-a pus pe tera- 
sament și asfalt. Dar 
trebuie făcute conso
lidări". S-au expus fel 
de fel de aprecieri a- 
semănătoare. Candi
data de deputat, am
bii pentru același 
„loc", notau cuvint cu 
cuvint, subliniind din 
cind in cină cite o 
propoziție. Uneori ce
reau lămuriri supli
mentare, alteori soli
citau un timp de ră
gaz in care se consul
tau reciproc asupra

tru, ultimii doi spu- 
nindu-ne că se duc in 
circumscripția electo
rală^ unde urmau să 
se întâlnească cu ale
gătorii. Dar locul le-a 
fost luat de alți depu- 
tați sau candidați la 
această ' .
de Elena Dumitru și 
Elena Șfaițer, maiș
tri confecționeri, care 
s-au așezat „ochi in 
ochi" cu inginerele 
Maria Siminiciuc și 
Aurora Serseniuc ; de 
Marcela Carp, pre
ședintele cooperativei 
meșteșugărești „Viito
rul", împreună cu 
maiștrii energeticieni 
Gheorghe Nicuță și 
Gheorghe Azamfirei. 
Și tot așa, mai depar
te, pină cind, către a- 
miază, in aceeași în
căpere a primăriei 
orașului Dorohoi a- 
menajată, dotată și 
transformată intr-un 
birou ad-hoc pentru 
actuala campanie elec
torală, s-au intilnit, in 
aceeași postură, cadre 
cu munci de răspun
dere in diferite orga
nisme județene.

Sigur, astfel de în
tâlniri vor fi avut loc 
— și au loc — in ori-. 
care din casele 
gătorului. Care-i 
tivul pentru care 
siliul orășenesc 
F.D.U.S. a ținut ca a- 
ceastă „predare de 
ștafetă" să se facă in
tr-o asemenea încăpe
re ? Poate fi dedus, 
fără nici o explicație ; 
frumos înrămate ori 
așezate in vitrine de 
cristal, în încăperi sint 
expuse, intre altele, 10 
distincții : brevete ale 
Consiliului de Stat 
semnate de tovarășul 
Ntcofae Ceaușescu, 
președintele Republicii 
Socialiste România, 
diferite ordine confe
rite orașului, insem- 

vi-eunei soluții găsite- ‘nele din metal pre- 
spontan. După o vre- țios ale acestora, di
me, au plecat toți pa- plome ale unor or-

actualul 
circum-

învestitură :

ale- 
mo- 
con- 

al

ganisme centrale, re- 
compensind locurile 
fruntașe ocupate in 
ultimul deceniu de 
iorohoieni in întrece
rea socialistă dintre 
orașele patriei. Alătu
rate lor, grafice, tabe
le comparative, bro
șuri, alte materiale de 
propagandă ilustrează 
convingător realizările 
ce au condus la situa
rea pe podiumul de 
onoare. Deasupra a- 
cestora sînt prezenta
te ritmurile prevăzute 
pentru perioada ur
mătoare. schimbările 
cantitative și calitati
ve pe care acestea ur
mează a le produce. 
Și un îndemn adoptat 
in spiritul Manifestu
lui Frontului Demo
crației și Unității 
Socialiste, aparținind 
consiliului local al 
F.D.U.S. : „Să ne pre
ocupăm in așa fel in
cit toate obiectivele și 
lucrările aflate in curs 
de execuție să fie fi
nalizate la termenele 
stabilite, să ne propu
nem, cu toții, ca tot 
ceea ce a fost bun, 
frumos și util in ac
tuala legislatură să fie 
preluat, dezvoltat și 
generalizat in legisla
tura care urmează".

Acest îndemn, legă
tura strînsă dintre tre
cut, prezent și viitor 
pusă in valoare și 
prin intermediul ma
terialelor ilustrative, 
al distincțiilor primi
te de-a lungul ultime
lor două legislaturi 
electorale, justifică 
intru totul „transmi
terea ștafetei" intre 
deputății actuali și 
candidații la această 
învestitură. Prevăzind 
de pe acum alte suc
cese ale dorohoienilor 
și anticipînd noi dis
tincții posibile în pal
maresul muncii lor.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul 
„Scînteii"

CU SPIRIT GOSPODĂRESC
Țăndărei — cel mai 

tânăr oraș ialomițean. 
tn cei 17 ani care au 
trecut de la intrarea 
lui în rindul localită
ților urbane, aici s-au 
petrecut rapide și im
portante prefaceri. A- 
legătorii din circum
scripția electorală oră
șenească nr. 2 s-au în
tâlnit zilele trecute cu 
cei doi candidați ai 
F.D.U.S. pentru ale
gerile de la 17 martie 
— profesor Alexandru 
Știucă, directorul li
ceului agroindustrial, 
și profesor Ion Bucur, 
director coordonator 
al școlii generale nr. 4.

Oamenii se cunosc 
bine intre ei nu numai 
ca vecini, dar și ca to
varăși de muncă la 
fabrica de ulei din in 
Și soia, la întreprinde
rea de amidon, glu
coză și drojdie de 
bere, la secțiile de 
prestări servicii ale 
cooperativei meșteșu
gărești „Progresul", 
nități ce au intrat
funcțiune din 1980 și 
pină in prezent.

Paralel cu dezvolta
rea industrială a ora
șului, ca o consecință 
a acesteia, a crescut 
simțitor și zestrea sa 
edilitar-urbanistică. In 
cei 5 ani care au tre
cut intre cele două le
gislaturi ' s-au con
struit aproape 1 000 de 
apartamente din cele 
1 200 existente in to
tal. tn noile și mo
dernele blocuri locui- 
iesc 5 300 de persoane, 
cifră egală cu popu
lația așezării la 1 mar
tie 1968. Numai in cir
cumscripția nr. 2 s-au 
dat in folosință blocu
rile A, B, C cu 72 de 
apartamente fiecare, 
blocul complex cu 84 
apartamente. unități 
comerciale cu o supra
față de 1 000 metri 
pătrați.

tn cuvintul lor, par-

u- 
in

ticipanțli la întâlnire 
au arătat că la reali
zarea acestor impor
tante realizări edilitar- 
gospodărești au con
tribuit și ei prin mun
că voluntar-patriotică, 
adăugind la cele men
ționate mai sus labo
ratorul de 
alimentară, hala pen
tru mașini agricole și 
poligonul rutier din 
cadrul liceului agroin
dustrial, parcul de a- 
grement de pe malul 
Ialomifei. Și tocmai 
pentru ca aceste rea
lizări să fie mai bo
gate in viitoarea le
gislatură au făcut nu
meroase propuneri. 
„Circumscripția noas
tră trebuie să fie o 
adevărată familie, nu 
trebuie să ne fie indi
ferent modul in care 
participăm la acțiu
nile edilitar-gospodă- 
reștt organizate, atit la 
nivelul circumscrip
ției, cit și al consiliu
lui popular orășenesc, 
spunea cetățeanul Ma
rin Stere. Este necesar 
să construim cu forțe 
proprii și cu ajutorul 
consiliului popular o 
școală generală, deoa
rece spațiul existent 
este insuficient pentru 
numărul copiilor, mai 
ales că majoritatea lo
cuitorilor din această 
circumscripție tint tineri".

Cetățeanul Alexan
dru Nedelcu a propus 
crearea unui atelier de 
reparații pentru arti
cole de uz casnic și a- 
menajarea unui teren 
de joacă pentru copii. 
In cuvintul său, Ni
colae Postoiu arăta că 
orașul trebuie să se 
respecte, și ca atare 
autovehiculele grele, 
in special cele care 
merg către șantiere, să 
nu mai circule 
centru, protejind 
cest fel spațiile 
Pe care locatarii

industrie

prin 
în a- 
verzi 
le-au

• Adela î ARTA (21 81 86) — •; 11 j 
13: 15; 17; 19.
• Ripa : SALA MIQA 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.
• Cea mai frumoasă soție : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19. 
......... .......    FESTIVAL

17: 19.
LUMINA

• Pirații secolului XX :
(15 63 84) — 9: 11: 13: 15;
• Cine iubește și Iasă
(14 74 16) — 9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Pe urmele șoimului : DOINA
(16 85 38) — 9; 14.45; 18,45, LIRA
(31 71 71) — 15: 17; 19.
• Program de desene animate t 
DOINA — 11,15; 13; 17.
• Nick Carter superdetectlv : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17;. 19.

Stimați tovarăși.
In numele Partidului1 Comunist Român, al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. adresăm delegaților la Congresul Partidului 
Socialist de Stingă din Norvegia, tuturor membrilor partidului un cordial 
salut prietenesc.

Comuniștii români urmăresc cu interes activitatea partidului dum
neavoastră consacrată întăririi cooperării dintre forțele politice muncito
rești. democratice și progresiste din Norvegia. în vederea apărării imere- 
selor oamenilor muncii norvegieni. împlinirii aspirațiilor lor de bunăstare, 
progres și pace.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima satisfacția față de bunele 
raporturi de colaborare ce se dezvoltă între Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist de Stingă din Norvegia.

Sintem încredințați că extinderea relațiilor dintre partidele noastre va 
contribui. în continuare, la întărirea prieteniei și colaborării dintre cele 
două popoare și țări, va sluji cauzei păcii, destinderii și înțelegerii în 
Europa și în lume.

Exprimîndu-ne convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare din
tre partidele și popoarele noastre se vor dezvolta și în viitor, vă urăm, 
stimați tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului dum
neavoastră. în activitatea viitoare, consacrată promovării aspirațiilor legi- 

dreptate socială și o viață mai bună ale oamenilor muncii nor- 
cauzei 
lume.

time de 
vegieni. 
tntreaga

AL

securității, independenței naționale și păcii în Europa și în

COMITETUL CENTRAL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea lui Robert 
Hawke, prim-ministru al Australiei,

prin care 11 mulțumește pentru fe
licitările adresate cu prilejul reale
gerii sale in fruntea guvernului aus
tralian și exprimă dorința ca rela
țiile de prietenie dintre cele două 
țări să se dezvolte în continuare.

Sosirea în România a președintelui 
P. Austria

Miercuri a sosit In țara noastră 
o delegație a Partidului Comunist 
din Aqstria, condusă de Franz 
Muhri. președintele partidului, care, 
la - invitația C.C. al P.C.R., efec
tuează o vizită în România.

La sosire, oaspeții austrieci au 
fost întîmpinați de tovarășul Ion 
Stoian. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv. 
C.C. al P.C.R., de 
partid.

Cronica zilei
La Galeria de artă fotografică din 

București s-â deschis, miercuri, sub 
egida Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, expoziția „Imagini 
contemporane din Quebec". înscrisă 
în cadrul relațiilor de colaborare 
cultural-artistică dintre România și 
Canada.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii șl

secretar al 
activiști de

MinisteruluiEducației Socialiste, _________
Afacerilor Externe, Asociației artiș
tilor fotografi, oameni de artă șl cul
tură, un numeros public.

Au fost prezenți Jacques Simard, 
ambasadorul Canadei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
ȘAH. în turneul feminin din ca

drul Festivalului șahist „Cupa Fe
lix". care se desfășoară la Băila 
Felix, conduc Mariana Caravan (Rm. 
Vîicea), Teodora Rusu (Iași) și Clau
dia Dumitriu (București) — cu cite 
5.5 puncte din 8 posibile. La rrtas- 
culin,' «după 9 runde, pe primul loc 
se află maestrul Dorel Oltean (Cluj- 
Napoca), cu 6 puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Gheorghe Ga
vrila, Marian Dominte. Cicerone 
Spulber și Dan Mițaru (toii din 
București) — cu cite 5,5 puncte. în 
turneul masculin de categoria I, 
după 9 runde, conduce Iulian Dios 
(Cluj-Napoca), cu 6 puncta (1).

tistic de la Tokio conduce sovieticul 
Aleksandr Fadeev, urmat da Jozef 
Sabovcik (Cehoslovacia) și Brian 
Orșer (Canada). în proba de perechi, 
după exercițiile impuse, pe primul 

~ cuplul sovietic Laris
Oleg Makarov.

loc se află 
Selezneva -

amenajat in fata 
blocurilor. Necesitatea 
unui ștrand al orașu
lui, ce poate fi reali
zat prin muncă volun- 
tar-patriotică in parcul 
de agrement de pe 
malul Ialomiței, a fost 
una din propunerile 
lui Vasile Giușcă, care 
a mai propus înființa
rea unei secții de spă
lătorie chimică. Alte 
propuneri s-au referit 
la amenajarea intr-u
nui din spațiile de la 
parterul noilor blocuri 
aflate încă in con
strucție a unei farma
cii. iar la liceul agro
industrial construcția 
unui atelier de pro
ducție și a uHet săli de 
sport.

Ceea ce ne-a impre
sionat la această intil- 
nire a fost seriozitatea 
cu care urmăreau dis
cuțiile tinerii care vor 
vota in această primă
vară pentru prima 
oară, cum sint ele
vii din ultima clasă, a 
XIl-a, Marian Nemeș, 
viitor mecanic agricol, 
Mircea Paraschiv. e- 
lectromecanic. Emilia 
Ghioca, operator in
dustrie alimentară, și 
care știu că in curind 
se vor număra printre 
oamenii muncii de la 
întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei 
de zahăr, fabrica de 
ulei, întreprinderea de 
amidon, glucoză și 
drojdie de bere, de la 
stațiunea pentru me
canizarea agriculturii 
sau la sistemul de 
irigații. De altfel, în 
sală se aflau și foștii 
absolvenți ai liceului 
agroindustrial, care a- 
cum lucrează pe plat
forma industrială a 
orașului.

Mihai V1SOIU 
corespondentul 
„Scînteii"

• Neînvinsul i DRUMUL SÂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19.
• Vraciul : PACEA (60 30 83) — 16; 19.
• Amintiri despre trecut : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19.
• Un șerif extraterestru : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30;
19,30. BUCUREȘTI (15 61 54) — 9: 11; 
13; 15: 17; 19. MELODIA (11 13 49) — g. ț]. . jg . jț • 19.
• Cidul': LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Aventuri în 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 : BUZESTI 
(50 43 58) — 9; 12: 15; 18.
• Polițist sau delincvent : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11 ; 13; 15; 17;
• Kramer contra Kramer : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11.30: 14; 16.30; 19.
• Aii-Baba și cei 40 de hoți : MIO-

BOX. în turneul Internațional de 
box „Cupa Strandjata". care se des
fășoară în aceste zile la Sofia, pu- 
gilistul român Ion Stan (categoria 
semiușoară) l-a învins la puncte, 
cu o decizie de 5—0. pe Hohn (R.D. 
Germană). La aceeași categorie, Ke
vorkian (U.R.S.S.) a dispus la punc
te de Min Ham Kem (R.P.D. Co
reeană), iar Orta (Cuba) l-a învins 
prin KO tehnic pe Simeonov (Bul
garia).

FOTBAL.
s-a disputat 
național amical 
prima reprezentativă a Bulgariei și 
o selecționată divizionară din Româ
nia. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (2—0). prin golurile 
marcate de Sadikov, S. Mladenov și 
Iliev. Pentru echipa română a în
scris Văidean.

La Gorna Oreahovița 
miercuri meciul inter- 

de fotbal dintre

In orașul grec Larissa, în prezen
ța a 20 000 de spectatori, s-a dis
putat miercuri meciul dintre echi
pele Larissa și Dinamo Moscova, din 
cadrul sferturilor de finală ale „Cu
pei cupelor" la fotbal. Partida s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
0—0.

PATINAJ ARTISTIC. După exe
cutarea „programului scurt", tn 
proba individuală masculină a cam
pionatelor mondiale de patinaj ar-

Miercuri, la Sarajevo, fn meci 
pentru sferturile de finală ale com
petiției internaționale de fotbal 
..Cupa U.E.F.A.", echipa iugoslavă 
Zelesnicear a Întrecut cu scorul de 
2—0 (0—0) formația Dinamo Minsk,

ROMÂNIA-FILM 
prezintă: 

comedia muzicală 
RĂMĂȘAGUL 

un film de ION POPESCU GOPO, 
producție a Casei de filme 5

Muzica : Marius Țeicu, decoruri
le : Mihai Beciu. costumele : Nelly 
Merola, imaginea : Alecu Popescu

Cu : Draga Olteanu-Matei, Ion 
Lucian, Florin Piersic, Angela Si- 
milea, Constantin Fugașin, Virginia 
Mirea, Iurie Darie. Vasile Hariton, 
Radu Gheorghe, Anca Mihăescu. 
Jorj Voicu.

Cintă : Mirabela Dauer, Aurelian 
Andreescu

RITA (14 27 14) — 8; 11.30; 14;
16.30: 10.
• Ghețuri pe tnălțlml i FLACĂRA 
(20 33 40) — 14.30: 16,30: 18.30.
• Iubirea are multe fețe : COSMOS 
(27 54 05) — 0; 12; 15: 18.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18; (sala Atelier) : Intre cinci 
și șapte — 14,30: Harap Alb (ămînat 
din 14 II. ora 10,30) — 18,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Cristian Brâncuși. 
Solist : Iosif Ion Prunner — 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : La 
calul bălan — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Labyrlntul — 18.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Alături de celelalte serii de 

Loz în plic aflate în vinzare. 
agențiile Loto—Pronosport și 
vînzătorii volanți din întreaga 
tară oferă in aceste zile LO
ZUL MĂRȚIȘORULUI — emi
siune specială limitată, cu cîști- 
guri suplimentare acordate de 
Administrația de Stat Loto— 
Pronosport. Participanții care 
îndrăgesc acest sistem de joc 
au posibilitatea de a cîștiga au
toturisme „OLTCIT SPECIAL", 
precum și o gamă variată de 
cîștiguri în bani.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES DIN 6 MARTIE 1985

FAZA I
Extragerea I : 36 27 26 33 40 22
Extragerea a Il-a : 16 27 10 30 28

FAZA A II-A
Extragerea a IlI-a : 2 40
Extragerea a IV-a : 29 28
Extragerea a V-a : 16 35
Extragerea a Vl-a
Extragerea

3 41
Extragerea

39 34
Extragerea

23 34

33 45
a Vil-a : 27

8 20 11
9 14 38
29 1 11
5 29 10
40 39

2

6
44

4
14
25

a VIII-a : 41 21 33 o

a IX-a ; 42 33 35 11
FAZA A III-A

Extragerea a X-a : 19 30 16 32 
15 2

Fond total de cîștiguri : 3 083 086 
lei.

Mitică Po-• Teatrul Mlo (14 70 81) i 
pescu — 18.
• Teatrul ~ 
Atenție, se
• Teatrul 
Cirtițele —
• Teatrul
Magheru) :________
dlo) : Olelie și Vinătorii
• Teatrul Giuleștl (sala
14 72 34) : Pălăria florentină .........
(sala Giuleștl, 18 04 85) : Jean, fiul lui 
Ion — 15.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 18; (sala Victoria. 50 58 65): 
Băiatul cu sticleti — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia
(13 13 00) : Cint de drag și
— 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" ______ _ .
Mary Poppins — 0; Recreația mare
— 15: Cenușăreasa — 18.
• Circul București (10 41 85); Parada 
circului — 18.
• Estrada Armatei (sala C.C.A.. 
13 60 64) : Estrada In croazieră — 18.

Foarte Mic 
filmează ! — 
de comedie

18.
„Nottara" (50 31 03, sala 
Pădurea — 18; (sala Stu- 

‘ . ............... 18,30.
Majestic, 
— 18,30;

română" 
voie bună

(50 26 55) :

10.
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încetarea cursei înarmărilor, 
salvgardarea păcii — cerință 
majoră a tuturor popoarelor

ORIENTUL MIJLOCIU

R.F. GERMANIA : Cereri pentru retragerea 
rachetelor nucleare americane

BONN 6 (Agerpres). — Peste 
zece consilii comunale din landul 
vest-german Baden-Wiirttemberg 
au cerut îndepărtarea de pe teri
toriul R.F. Germania a rachetelor 
„Pershing-2“ și lichidarea bazelor 
militare destinate acestora. După 
cum relatează revista „Der Spie- 
gel“, primarul orașului Heilbronn, 
M. Weinmann, a declarat că, după 
accidentul cu racheta „Pershjng-2“, 
încrederea sa în trupele americane

staționate în R.F.G. a fost puternic 
zdruncinată.

Consiliul comunal din Bad-Rap- 
penau a adoptat în unanimitate 
o rezoluție în care cheamă la retra
gerea rachetelor americane cu rază 
medie, iar consiliul comunal din 
Weisach a cerut ca regiunea să fie 
declarată zonă fără arme nucleare 
și fără orice alte arme de distru
gere în masă.

JAPONIA : In favoarea unei conferințe mondiale 
a orașelor în lupta pentru pace

TOKIO 6 (Agerpres). — Primarii 
orașelor japoneze Hiroshima și Na
gasaki au lansat un apel la organi
zarea unei conferințe mondiale a 
solidarității orașelor în lupta pen? 
tru pace. Această conferință ar 
urma să aibă loc in luna august

CU 
de 
la

*ț
J*
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i
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| tanților pentru pace norvegieni a- 
l dresate reprezentanților puterii de j stat se subliniază că adoptarea unei

a.c. in cele două orașe nipone 
ocazia comemorării a 40 de ani 
la bombardamentele atomice de 
Hiroshima si Nagasaki. Au fost tri
mise invitații de participare admi
nistrațiilor din 94 de orașe din 35 
de țări ale lumii.

Rezoluții ale Asociației internaționale 
a juriștilor democrați

BRUXELLES 6 (Agerpres). —r 
Secretariatul Asociației internațio
nale a juriștilor democrați — în
trunit în sesiune la Bruxelles — a 
adoptat mai multe rezoluții che- 
mînd la curmarea cursei înarmări
lor, la interzicerea deplină a expe
riențelor cu armele nucleare. A 
fost salutată înțelegerea sovieto-a-

NORVEGIA: Inițiativă a 
„Nu

OSLO 6 (Agerpres). — Secția din 
districtul Tromso a mișcării an
tirăzboinice norvegiene „Nu — ar
mei atomice !“ a cerut organelor 
puterii de stat să închidă porturile 
din nordul Norvegiei pentru nave
le militare străine avind la bord 
arme nucleare. In scrisori ale mill-

m-ericană de a începe, la 12 martie, 
convorbiri 
nucleare șl 
acorduri la 
relevat — 
de uriașe 
cursa înarmărilor și orientarea unei 
părți a acestora spre nevoile dez
voltării.

asupra armamentelor 
cosmice. Realizarea de 
aceste convorbiri-— s-a 
ar permite eliberarea 
fonduri absorbite de

mișcării antirăzboinice 
armei atomice 1"

asemenea decizii ar contribui in 
mod real la asigurarea securității 
și la scăderea tensiunii in nordul 
Europei.

Inițiativa luptătorilor pentru pace 1 
din nordul Norvegiei a fost spriji
nită de organizațiile locale ale 
Partidului Muncitoresc Norvegian, 
ale Partidului Socialist de Stingă și 
ale Partidului Liberal (Venstre). 
La conferințele lor anuale, acestea 
au adoptat in unanimitate rezoluții 
care cer guvernului să interzică 
accesul navelor militare străine in 
porturile norvegiene dacă acestea 
nu pot dovedi cu documente că nu 
au la bord arme nucleare.
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• Ședința guvernului libanez • Dezbateri în Consiliul de 
Securitate al O.N.U.

BEIRUT 6 (Agerpres). — Miercuri, 
la Beirut, a avut loc o ședință, a gu
vernului libanez, sub președinția șe
fului statului’. Amin Gemayel. într-o 
declarație făcută la încheierea dez
baterilor, primul ministru Rashid 
Karame a subliniat că au fost 
examinate probleme privind convor
birile desfășurate in capitala liba
neză între președintele Libanului. 
Amin Gemayel. și vicepreședintele 
Siriei, Abdel Halim Khaddam. Au 
fost abordate, de asemenea, chestiuni 
privind situația economică a țării, 
cu accent pe problemele financiare, 
în condițiile în care moneda naționa
lă a înregistrat o scădere record a 
valorii sale.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U.

va continua joi după-amiază exami
narea situației din sudul Libanului, 
s-a anunțat oficial la sediul Națiu
nilor Unite din New York, la sfir- 
șitul unei ședințe de consultări intre 
membrii acestui organism.

După cum s-a mai anunțat, Liba
nul a depus un proiect de rezoluție 
in care condamnă „practicile israe- 
liene și măsurile adoptate de autori
tățile de ocupație împotriva popu
lației civile din sudul Libanului, în 
partea occidentală a cîmpiei Bekaa 
și în districtul Rashaya". Proiectul 
libanez cere secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
crearea unei comisii de anchetă asu
pra practicilor israeliene în cele trei 
regiuni libaneze.

AMERICA CE
r w I

NTRALA
Reuniune consacrată continuării eforturilor de pace 

in regiune
CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager

pres). — Miniștrii de externe din ță
rile membre ale „Grupului de la 
Contadora" și din Costa Rica, .Hon
duras, Guatemala, Nicaragua și Sal
vador vor lua parte, în zilele de 21 
și 22 martie, la o reuniune regională 
consacrată continuării eforturilor da 
pace în America Centrală — s-a a- 
nunțat la Ciudad de Mexico. Cu 
acest prilej, vor fi analizate punctele 
de divergență existente privind pro
iectul Tratatului de pace, securitate 
și cooperară în America Centrală,

elaborat de „Grupul de la Contado- 
ra“, și se va încerca depășirea lor.

După citim s-a mai anunțat, Costa 
Rica, Honduras și Salvador au adus 
obiecții de fond la document, mai 
ales în ceea ce privește mecanismele 
de securitate, control și verificare ă 
acordurilor preconizate. Nicaragua 
a fost singura țară din regiune care 
și-a manifestat dorința de a semna 
în forma inițială proiectul de docu
ment elaborat de „Grupul de la Con
tadora".

Inaugurarea Tirgului 
internațional 
de la Tripoli

TRIPOLI 6 (Agerpres). - In 
capitala Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste a fost 
inaugurată a XX-a ediție a Tir
gului internațional.

La deschidere, Musa Abu 
Freiwo, secretarul Comitetului 
Popular pentru economie și in
dustrie ușoară, însoțit de ofi
cialități locale și de membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
Tripoli, a vizitat pavilionul Re
publicii Socialiste România, a- 
preciind calitatea înaltă și va
rietatea exponatelor.

La tîrg participă întreprinderi 
românești de comerț exterior 
care expun produse din 'dome
niile construcțiilor de mașini, e- 
lectrotehnicii, electronicii, in
dustriei chimice și petrochimice, 
industriei lemnului și materiale
lor de construcții, industriei 
ușoare, industriei alimentare.

După deschiderea oficială, ex- 
perți și reprezentanți ai unor 
întreprinderi libiene, oameni de 
afaceri din alte țări au vizi
tat pavilionul, țării noastre, ma- 
nifestînd un viu interes pentru 
produsele expuse.

^AGENȚIILE DE PRESA |
mS - pe scurt

LA MOSCOVA s-au desfășurat 
lucrările Unei conferințe sindicale 
internaționale pe tema „40 de ani 
fără război colaborarea europea
nă și sindicatele", la care au parti
cipat reprezentanți ai centralelor 
sindicale din Europa. A luat parte 
o delegație a Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, precum 
și o delegație a Federației Sindi
cale Mondiale.

MASURI. Președintele Uruguayu- 
lui, Julio Maria Sanguinetti, a dis
pus închiderea acțiunilor judecăto
rești deschise de fostul regim mi
litar Împotriva președintelui Parti
dului Național (BLANCO), Wilson 
Ferreira Aldunațe, și a altor perso
nalități politice uruguayene — re
latează agenția EFE. Măsura va fi 
urmată de hotărîri similare care 
vor fi luate odată cu adoptarea 
proiectului de lege privind am
nistia generală aflat în curs de 
elaborare la Montevideo.

R. F. CHINEZA se pronunță 
pentru interzicerea completă a ar
melor nucleare și distrugerea lor, 
a reafirmat, in cadrul unei confe
rințe de presă, la Beijing, purtăto
rul de cuvînt al Ministerului chi
nez al Afacerilor Externe — rela
tează agenția China Nouă. El. a 
subliniat că delegația chineză la 
Conferința pentru dezarmare de la 
Geneva va. acționa in acest sens 
la discuțiile privind interzicerea 
completă a experiențelor nucleare.

Apel ai unor personalități politice ecuadoriene
QUITO 6 (Agerpres). — Un apel 

la instaurarea păcii în America Cen
trală și la încetarea amestecului 
străin în treburile interne ale sta
telor din regiune a fost lansat la 
Quito de un grup de personalități 
politice ecuadoriene. Intr-un docu
ment intitulat „Carta pentru pace" 
foștii președinți ai Ecuadorului, 
Osvaldo Hurtado și Galo Piaza, pre

ședintele Congresului Național (par
lamentul). Râul Baca și alți oameni 
politici ecuadorieni au subliniat ne
cesitatea respectării dreptului fiecă
rui popor de a-și alege. în mod in
dependent și suveran, propriul sis
tem de guvernare, care să cores
pundă condițiilor și realităților sale 
— relevă agenția Prensa Latina.

„Intrarea Spaniei 
în structurile militare ale 

N.A.T.O. nu este utilă țării”

SONDAJ DE OPINIE. Un nou 
recul al popularității Partidului 
Conservator de guvernămint din 
Marea Britanie a fost relevat de 
un sondaj de opinie ale cărui re
zultate au fost publicate de ziarul 
londonez „The Standard". In fa
voarea conservatorilor s-au pronun
țat 39 la sută dintre persoanele 
chestionate față, de 42 la sută la 
sfirșitul lunii ianuarie. Pentru la
buriști au optat 35 la sută 
cei consultați, in creștere cu 
sută.

SITUAȚIA DIN NOUA CALE- 
DONIE. Delegatul guvernului fran
cez in Noua Caledonie. Edgar Pi
sani. s-a întîlnit, cu Jeăn-Marie 
Tjibaou. liderul Frontului de Eli
berare Națională Kanak Socialist 
(F.L.N.K.S.). formațiune politică ce 
militează pentru independenta a- 
cestui teritoriu de peste mări al 
Franței, informează agenția France 
Presse. Ultima întîlnire între Pi
sani și liderul F.L.N.K.S.. progra
mată pentru 17 februarie, a fost 
anulată ca urmare a gravelor in
cidente izbucnite în aceeași zi la 
Thio, în sudul teritoriului. De a- 
tunci. situația s-a agravat și mai 
mult în sudul Noii 
registrindu-se dese 
poliție și localnici.

Caledonii, în- 
ciocniri între

dintre 
unu la

FOST

Pentru consolidarea unității forțelor democratice 
salvadoriene

MARȘ AE PĂCII" ÎN BELGIA

ț Zilele trecute s-a desfășurat, in Belgia, un „Marș al păcii. . ......_• ______i participat zeci de mii de cetățeni din toate categoriile sociale. Avind ț 
J ca punct de pornire orașul Florennes, In apropierea căruia s-au făcut i 
) pregătiri în vederea Instalării de rachete de croazieră, participanții la * 
I marș s-au pronunțat contra transformării țării într-o platformă atomică, ț 

au cerut autorităților să acționeze în direcția dezarmării nucleare |

SAN SALVADOR 6 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Forțelor de Eli
berare a Poporului (F.P.L.), compo
nentă a Frontului Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională din Sal
vador —' (F.M.L.N.), a subliniat
necesitatea cooperării tuturor forțe
lor progresiste iubitoare de pace din 
țară pentru a se pune capăt ames
tecului străin în problemele Americii 
Centrale și a se ajunge la o soluție 
politică a conflictului din regiune.

Un comunicat al C.C. al F.P.L., ci
tat de agenția Salpress, cheamă la 
consolidarea unității F.M.L.N. și a 
alianței sale cu Frontul Democratic 
Revoluționar (F.D;R.), principalele 
componente ale opoziției democrate 
insurgente salvadoriene. „Trebuie să 
Btringem rîndurile tuturor forțelor 
progresiste și democratice cu po
porul și armata", se arată în comuni
catul amintit.

O declarație a premierului 
Felipe Gonzalez

MADRID 6 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Madrid, pre
ședintele guvernului spaniol, Felipe 
Gonzalez, a menționat că Intrarea 
Spaniei în structurile militare ale 
N.A.T.O. nu este utilă țării sale, re
latează agenția France Presse. El a 
arătat, de asemenea, că guvernul do
rește „o diminuare progresivă" a 
forțelor S.U.A. și a numărului ba
zelor militare americane din Spa
nia, „conform intereselor naționale" 
spaniole.

LA BRASILIA AU 
INAUGURATE LUCRĂRILE NOII 
SESIUNI A CONGRESULUI NA
TIONAL BRAZILIAN (parlamen
tul) consacrate dezbaterilor pe 
marginea unor proiecte de lege 
care vizează aprofundarea proce
sului național de transformări de
mocratice structurale. între iniția
tivele legislative figurează cele 
privind modificarea legii partide
lor politice. în direcția acordării 
permisiunii 
lectorale și 
partidului 
formațiuni 
ra legii după lovitura de stat mi
litară din 1964.

ÎN CALIFORNIA
PERIENȚE CU O ________ T._
PE BAZA DE LASER care ar pu
tea fi folosită in viitor la punerea 
in funcțiune a reactoarelor termo
nucleare. Specialiștii doresc să fo
losească laserul pentru crearea 
unor temperaturi și presiuni foarte 
ridicate in vederea declanșării pro
cesului de fuziune a nucleelor de 
deuteriu și tritiu si să se ajungă 
pe această cale la sinteza termonu
cleară dirijată, in care mulți văd 
sursa de energie a viitorului.

AU LOC EX- 
INSTALAȚIE

In sprijinul cooperării interafricane
ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — 

Creșterea producției de alimente 
este o sarcină prioritară a Africii, 
unde aproape 200 de milioane de 
persoane sint amenințate cu. foame
tea. De aceea, cea de-a 21-a confe
rință la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), consa
crată crizei economice în Africa, ce 
vă avea loc la Addis Abebă in iulie 
ale., trebuie să dea un impuls efor
turilor îndreptate în acest sens, se 
arată în documentul final al reuniu
nii Consiliului ministerial al O.U.A., 
desfășurată in capitala Etiopiei.

Participanții la reuniune au hotă
rît ca lucrările conferinței la nivel 
înalt a țărilor africane să fie prece
date de trei reuniuni consacrate unor 
probleme majore ale continentului.

LUSAKA 6 (Agerpres). — Coope
rarea între țările africane In exploa
tarea resurselor minerale constituie 
un imperativ stringent, dacă se do
rește reducerea dependenței față de 
tehnologia importată din statele in
dustrializate, a declarat ministrul 
zambian al minelor, Basil Kabwe, 
deșchizînd lucrările Comitetului pre- 
gățitor al celei de-a doua conferințe 
regionale asupra dezvoltării și utili
zării resurselor minerale în Africa.

Comitetul a hotărît înființarea 
unui Consiliu pentru resurse mine
rale, organism consultativ al statelor 
africane In problemele exploatării, 
prelucrării și comercializării mine
reurilor, menționează agenția zam- 
biană de presă ZANA.

Un succes al forțelor de 
opoziție din Coreea de sud

SEUL 6 (Agerpres). — Sub pre
siunea și la cererea insistentă a or
ganizațiilor democratice din Coreea 
de sud, autoritățile de la Seul âu 
fost nevoite să pună capăt măsuri
lor abuzive impuse unui număr de. 
14 lideri politici sud-coreeni. Astfel, 
cunoscuților lideri ai opoziției de
mocrate Kim Dae Jung și Kim 
Yong Sam li 8-a ridicat „arestul la 
domiciliu".

Totuși, după cum remarcă agen
țiile de presă, liderului democrat Kim 
Dae Jung, cel mai cunoscut opozant 
al regimului represiv, nu i se va 
permite să facă parte din vreun 
partid politic.

într-o declarație făcută presei, 
Kim Yong Sam arăta că ridicarea 
interdicțiilor nu reprezintă o schim
bare esențială în activitatea „gu
vernului", fiind necesară adoptarea 
unor măsuri de substanță în direc
ția restaurării unei democrații largi 
în Coreea de sud.

de a se crea alianțe e- 
a legalizării activității 
comunist și a altor 
politice scoase în afa-

BILANȚUL CUTREMURULUI 
DIN CHILE. Un bilanț oficial dat 
publicității la Santiago de Chile 
anunță că in urma cutremurului 
care a afectat duminică zona cen
trală a statului Chile și-au pierdut 
viața 143 de persoane, aproximativ 
2 000 au fost rănite și peste 165 000 
au rămas fără adăpost. Regiunea 
cea mai afectată de cutremur, și 
care cuprinde orașele Santiago de 
Chile, Valparaiso. Vina del Mar Și 
San Antonio^ a fost declarată „zonă 
de dezastru".

O REUNIUNE A MINIȘTRILOR 
TRANSPORTURILOR DIN TARI
LE PIEȚEI COMUNE, care au a- 
bordat o serie de probleme de re
sort în vederea consiliului ministe
rial ce se va desfășura la 23 mai, 
la Bruxelles, a avut loc la Ta
ranto (Italia). în calitate de pre
ședintă a activităților comunitare 
pe semestrul în curs. Italia a pre
zentat unele propuneri privind ar
monizarea sistemelor de transport, 
securitatea transporturilor și alte 
chestiuni de specialitate.

LA BELGRAD s-au desfășurat 
lucrările Comitetului de cdordona- 
re al pool-ului agențiilor de presă 
din țările nealiniate. S-a decis a- 
dîncirea conlucrării dintre aceste 
agenții și realizarea unui mai 
intens schimb reciproc de Infor
mații — transmite agenția Taniug.

Creșterea șomajului In rindul tineretului 
din (ările industrializate

GENEVA 6 (Agerpres). — Șoma
jul in rindul tineretului din țările 
industrializate occidentale înregis
trează proporții îngrijorătoare — 
rezultă din datele publicate de Bi
roul Internațional al Muncii. Ast
fel, pe ansamblul statelor membre 
ale O.E.C.D., din totalul persoane
lor aflate în căutarea unui loc de 
muncă 40 la sută sînt tineri «ub 25 
de ani.

Pe de altă parte, statisticile pu
blicate de Biroul Internațional al 
Muncii relevă că tn țările în curs 
de dezvoltare — confruntate, in 
majoritatea lor, cu consecințele 
unei îndelungate perioade de do
minație colonială, ca și ale unei 
ordini economice internaționale ine
chitabile — nivelul șomajului (to
tal sau parțial) în rindul tinerilor 
depășește 50 la sută.

VOTUL ÎN ALEGERILE DE LA 17 MARTIE - UN VOT 
PENTRU POLITICA ROMÂNIEI SOCIALISTE, DE PACE, 

ÎNȚELEGERE Șl COLABORARE INTERNAȚIONALĂ

Activitate intensă, multilaterală 
consacrată înfăptuirii dezarmării, 

înlăturării primejdiei nucleare
„Trebuie să facem totul pentru dezarmare, pentru a asigura po

poarelor dezvoltarea liberă, independența și pacea! Considerăm, mai mult 
ca oricînd, că toate guvernele, toți șefii de state, toate forțele politice 
trebuie să acționeze - pînă nu este prea tîrziu - pentru a salva ome
nirea de la catastrofa nucleară".

NICOLAE CEAUȘESCU
Evocarea bogatei activități desfă

șurate de partidul și statul nostru 
pe arena internațională în cei cinci 
ani care au trecut de la alegerile 
precedente pune pregnant în eviden
tă adevărul, de largă recunoaștere, 
că inițiativele, propunerile și demer
surile președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru promovarea cauzei dezarmă
rii, pentru asigurarea dreptului su
prem al popoarelor la pace, la viață, 
au sporit și mai mult prestigiul 
României socialiste tn conștiința lu
mii contemporane, adăugind noi te
meiuri de legitimă mîndrie pentru 
toți cetățenii patriei.

Imperativul unor măsuri 
efective pentru stăvilirea 
înarmărilor. Se poat9 spune că 
în această perioadă problemele păcii 
și dezarmării s-au situat efectiv în 
centrul preocupărilor partidului și

statului nostru, aceste probleme 
fiind permanent abordate în expu
neri și cuvîntări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Pe drept cuvînt, 
înfăptuirea dezarmării, în primul 
rînd nucleare, s-a înscris în acești 
ani ca principala direcție de acțiune 
tn întreaga politică externă a Româ
niei socialiste.

Cu deosebită forță s-au impus tn 
conștiința popoarelor acțiunile e- 
nergice, lucide, de profundă vibra
ție umanistă ale președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ne sînt vii în minte apelurile sale 
înflăcărate ca, în aceste momente 
hotărîtoare pentru soarta umanității, 
acum, pînă nu este prea tîrziu, pînă 
n-au căzut bombele, să se facă real
mente dovada unei înalte răspun
deri în fața generațiilor de azi și 
a celor de mîine, să se acționeze cu 
fermitate pentru oprirea cursei înar
mărilor, îndeosebi a celor nucleare, 
pentru trecerea la măsuri reale de

dezarmare, ca singura cale de a salv
garda pacea — aceasta fiind pro
blema fundamentală a vremurilor 
noastre.

De un amplu ecou Internațional 
ș-au bucurat mesajele adresa
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A. 
pentru oprirea amplasării noilor ra
chete nucleare, pentru inițierea u- 
nor noi negocieri, apelurile adresate 
celorlalte state de pe continent de 
a-și asuma o măi mare răspundere 
și de a contribui activ la realizarea 
unor acorduri corespunzătoare, care 
să asigure înlăturarea primejdiei nu
cleare din Europa și din întreaga 
lume. Să ne amintim, totodată, de 
apelurile pentru pace și dezarmare 
ale Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Marii Adunări Naționale, 
ale. altor foruri din țara noastră, ale 
tineretului României, de acțiunile 
Comitetului Național Român „Oame
nii ' de știință și pacea", de impre

sionantele adunări populare, mitin
gurile și marșurile păcii —.'desfășu
rate, pe tot cuprinsul patriei noastre, 
ca răspuns la chemarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu formulată în 
toamna anului 1981 — de cele 18 
milioane de semnături de pe Apelul 
poporului român adresat sesiunii 
speciale > O.N.U. consacrate dezar
mării.

Asemenea momente memorabile 
constituie pentru fiecare cetățean al 
României socialiste, pentru fiecare 
alegător tot atîtea temeiuri de a 
considera legislatura ce se încheie 
acum drept o legislatură deosebit de 
bogată In inițiative și acțiuni care 
au adus, pe drept cuvînt, României 
renumele de „țară a păcii", iar pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cel de 
„erou al păcii".

Astfel, VOT1ND LA 17 MAR
TIE PENTRU CANDIDAȚI! 
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI SI

UNITĂȚII SOCIALISTE, CETĂ
ȚENII PATRIEI ÎȘ1 DAU VO-> 
TUL PENTRU POLITICA 
PARTIDULUI Șl STATULUI, 
ORIENTATĂ CONSECVENT 
SPRE ÎNLĂTURAREA PERI
COLULUI NUCLEAR ȘI SALV
GARDAREA PĂCII !

Obiectivul prioritar — li
chidarea armelor nucleare. 
Este meritul istoric al președintelui 
României de a fi arătat că existența 
armelor nucleare a dus la o schim
bare radicală a modului în care se 
pune astăzi problema războiului, că, 
în zilele noastre, un război mondial 
ar deveni inevitabil o conflagrație 
termonucleară pustiitoare, fără în
vingători și învinși, din simplul mo
tiv că invinsă ar fi întreaga ome
nire, condamnată la dispariție.

Strălucita contribuție a președin
telui României la cauza înfăptuirii 
dezarmării a cuprins și în această 
perioadă o multitudine de laturi și 
aspecte. Astfel, tovarășul" Nicolae 
Ceaușescu a pus în lumină, cu o 
deosebită forță de convingere, pri
mejdiile excepțional de grave ale 
cursei înarmărilor, care, ducînd la 
continua acumulare a unor noi mij
loace de distrugere, creează nu secu
ritate, ci, dimpotrivă, multiplică 
riscurile declanșării unui holocaust 
nuclear ; a evidențiat relația dintre 
criza economică mondială și cursa 
înarmărilor, care implică uriașe po
veri suportate de popoare, o teri
bilă risipă de resurse financiare, 
materiale și umane ce împiedică în
sănătoșirea vieții economice, duce la 
menținerea subdezvoltării șl accen
tuarea decalajelor ; a relevat • că 
înarmările au o înrîurire profund 
nefastă asupra relațiilor internațio
nale, constituind un generator per
manent de tensiune, neîncredere și 
animozități ; că ele alimentează con
tinuu psihoza de război, viciind cli
matul politic mondial ; tn fine, că, 
din momentul în care fiecare din 
părți a acumulat un potențial nu
clear capabil să distrugă nu numai 
cealaltă parte, cl și lumea întreagă, 
echilibrul militar trebuie căutat nu 
prin sporirea înarmărilor, ci prin 
reducerea continuă a acestora, pro- 
punîndu-se de fapt un „echilibru al 
dezarmării".

Problema rachetelor pri
vește toate statele Europei 
— și toate trebuie să-și asu
me răspunderea corespun
zătoare A?a cum arata tovară?ul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea ros
tită la cei de-al III-lea Congres al 
Frontului Democrației și Unității
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Din propunerile formulate de țara noastră în domeniul 
dezarmării in perioada de după alegerile precedente :
• Necesitatea de a se face totul pentru oprirea ampla

sării de noi rachete cu rază medie de acțiune in Europa, 
pentru retragerea rachetelor existente pe continent.
• încetarea producției de arme nucleare, trecerea la re

ducerea treptată a stocurilor existente, pînă la lichidarea 
lor totală și interzicerea definitivă a tuturor armelor nuclea
re, precum și a celorlalte arme de distrugere in masă.
• Oprirea oricăror acțiuni de militarizare a spațiului 

cosmic și reglementarea folosirii acestuia în scopuri pașni
ce ; Națiunile Unite să-și asume răspunderea realizării 
unui tratat internațional cu privire la spațiul cosmic.
• înghețarea cheltuielilor militare și trecerea la redu

cerea lor, într-o primă etapă, cu 10 pînă la 15 la sută, 
fondurile astfel economisite urmînd a fi utilizate in vederea 
promovării progresului economic și social al tuturor țări
lor și in special al celor in curs de dezvoltare.
• România a procedat, începînd din 1979, la măsuri 

practice in domeniul cheltuielilor militare, reducindu-și bu
getul militar și transformînd sumele respective in alocații 
pentru copii, Iar apoi a hotărît limitarea cheltuielilor milita
re pină in 1985 la nivelul anului 1982.

Socialiste, înțelegerea privind iniție
rea de negocieri în problemele ar
mamentelor nucleare și neutilizării 
Cosmosului In scopuri militare re
prezintă un factor pozitiv, are o în
semnătate deosebită, dar aceasta nu 
înseamnă că problemele au și fost 
soluționate. Exprimindu-și speranța 
că apropiatele negocieri de la Ge
neva vor aborda într-un spirit de 
înaltă răspundere problemele privind 
încetarea cursei înarmărilor nuclea
re, ca și oprirea oricăror acțiuni de 
militarizare a spațiului cosmic, 
România socialistă, prin glasul pre
ședintelui ei, a reafirmat cît de im
portant ar fi ca toate statele euro
pene, îndeosebi țările membre ale 
Tratatului de la Varșovia și N.A.T.O., 
să participe, în forme potrivite, la 
aceste negocieri, să contribuie la 
succesul lor.

Tenacitatea cu care președintele 
țării noastre militează pentru cauza 
dezarmării izvorăște din convingerea 
că războiul, intensificarea cursei 
înarmărilor, în primul rînd racheto- 
nucleare, nu constituie o fatalitate. 
A Ie accepta ca lucruri inevitabile 
ar duce la demobilizare, mai cu sea
mă tntr-un moment care solicită 
maxima mobilizare a opiniei publice, 
a popoarelor, spre a bara calea spre 
dezastru. Tocmai încrederea nestră
mutată că popoarele, forțele politice 
de pretutindeni sînt în măsură să
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schimbe cursul evenimentelor, să 
impună o politică nouă, corespunză
toare idealurilor de dezvoltare paș
nică ale tuturor națiunilor, consti
tuie temeiul solid al neobositei acti
vități a României, a președintelui ei 
vizînd unirea tuturor forțelor iubi
toare de pace pentru trecerea la mă
suri efective de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, ca 
singura cale de a asigura continui
tatea și înflorirea civilizației. Aceas
ta este perspectiva optimistă a ac
țiunilor pe care România socialistă 
își propune să le întreprindă și în 
viitor în domeniul vieții internațio
nale.

VOTIND PENTRU CANDI- 
DAȚII FRONTULUI DEMO
CRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIA
LISTE, CETĂȚENII PATRIEI 
NOASTRE VALIDEAZĂ A- 
CEASTĂ POLITICA ÎNȚE
LEAPTĂ SI RESPONSABILA, 
ÎS! MANIFESTĂ CU PUTERE 
HOTAR1REA DE A FACE TO
TUL, ALĂTURI DE CELELAL
TE POPOARE, PENTRU CREA
REA UNEI LUMI FĂRĂ ARME 
SI FĂRĂ RĂZBOAIE, A PĂCII 
$1 PROGRESULUI!

Vaslle OROS
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