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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

CONSFĂTUIRE DE LUCRU 
LA C. C. AL P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 8 martie, a avut 
loc, la C.C. ai P.C.R., o consfătuire de 
lucru pe probleme privind industria, inves
tițiile, transporturile, agricultura, evoluția 
demografică în anul 1984, precum și des
fășurarea campaniei electorale.

împreună cu secretarul general al parti
dului, in prezidiu au luat loc tovarășa 
Eiena Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, losif Banc, Emil Bobu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Constantin, 
Ion Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, 
Alexandrina Găinușe, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Dumitru 
Ponescu, llie Verdeț.

La consfătuire au participat membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Executiv și 
secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai Co
mitetului Central al partidului, ai guvernu
lui, primii-secretari, secretarii cu proble
mele muncii organizatorice și cei cu pro
bleme economice ai comitetelor județene 
de partid, cadre de conducere din minis
terele economice și instituțiile de sinteză, 
activiști de partid și ai organizațiilor de 
masă și obștești.

Organizată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consfătuirea a anali
zat, în lumina obiectivelor și sarcinilor sta
bilite de Congresul al Xlll-lea al partidu
lui, modul în care s-a acționat pentru 
realizarea planului pe primele două luni 
ale anului 1985, cu deosebire la export și 
în domeniul investițiilor, precum și măsu
rile ce se impun pentru recuperarea în- 
tr-un timp cît mai scurt a restanțelor înre
gistrate în ianuarie și februarie — cînd 
condițiile climaterice deosebit de aspre 
ale acestei ierni au împiedicat realizarea 
ritmică a planului - pentru asigurarea în
deplinirii în bune condiții a tuturor indi
catorilor de plan pe anul în curs.

Cortsfătuirea s-a desfășurat în plen și 
pe grupe de județe.

In cadrul consfătuirii, dezbătîndu-se cu 
exigență și răspundere activitatea econo
mică din primele două luni ale Cinului, s-a 
subliniat că oamenii muncii au depus 
eforturi stăruitoare pentru depășirea greu

tăților create de această iarnă, pentru în
deplinirea planului și a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă, în con
dițiile folosirii judicioase a energiei elec
trice și combustibililor. Consfătuirea a pus 
în evidență faptul că rezultatele înregis
trate în primele două luni ale anului pu
teau fi și mai bune dacă în toate sec
toarele, la toate locurile de muncă s-ar 
fi acționat cu mai multă fermitate și răs
pundere pentru respectarea disciplinei 
tehnologice și de plan, a normelor de 
consum de energie, combustibili și mate
rii prime, pentru buna gospodărire a tutu
ror resurselor puse la dispoziția unităților 
economice.

Din dezbateri a rezultat necesitatea ca, 
pornind de la această situație, comitetele 
județene de partid, împreună cu cadrele 
de conducere și specialiștii din unitățile 
productive, centralele industriale și minis
tere să analizeze cu spirit de răspundere 
neajunsurile, să stabilească în continuare 
măsuri concrete și să acționeze pentru 
desfășurarea normală a producției și reali
zarea integrală a planului în luna martie 
la producțig fizică și marfă — acordîn- 
du-se o atenție deosebită producției des
tinate exportului — precum și pentru recu
perarea treptată a restanțelor înregistrate 
în lunile precedente. In același timp a fost 
subliniată necesitatea încadrării riguroase 
a fiecărei unități și a fiecărui produs în 
normele de consum prevăzute de materii 
prime, materiale și combustibili, a dimi
nuării continue a acestor consumuri — 
chiar sub nivelurile planificate — pentru 
eliminarea oricăror forme de risipă, recu
perarea și utilizarea în mai mare măsură 
a resurselor refolosibile.

In cadrul consfătuirii a fost examinat 
stadiul pregătirii campaniei agricole de 
primăvară, subliniindu-se că s-au luat — și 
trebuie să se asigure în continuare - toa
te măsurile pentru ca, avind în vedere 
condițiile create de iarna prelungită, lu
crările agricole de primăvară să se des
fășoare intr-un timp cît mai scurt și la un 
nivel agrotehnic ridicat

In legătură cu rezultatele recensămîn- 
tului animalelor, apreciindu-se creșterile 
de efective realizate în acest an, s-a sub

liniat necesitatea ca organele și organi
zațiile de partid, organele agricole cen
trale și locale să acționeze, în continuare, 
în vederea creșterii numărului de anima
le, atit in unitățile agricole de stat și coo
peratiste, cît și în gospodăriile personale 
ale țăranilor cooperatori și în gospodării
le producătorilor particulari, a realizării 
efectivelor stabilite pentru perioada 
1985-1990.

Consfătuirea a examinat, de asemenea, 
unele aspecte ale evoluției demografice 
în anul 1984. In legătură cu aceasta, a 
fost subliniată necesitatea desfășurării, 
în continuare, a unei intense munci poli
tico-educative în direcția întăririi fami
liei, a sporirii natalității și, pe această 
cale, a vigorii și tinereții națiunii noastre.

Referitor la pregătirea și desfășurarea 
alegerilor de deputății pentru Marea Adu
nare Națională și consiliile populare, s-a 
subliniat că adunările cetățenești pentru 
desemnarea candidaților F.D.U.S., întîlni- 
rile acestora cu alegătorii, suita largă de 
acțiuni politico-organizatorice și cultural- 
educative pun în evidență faptul că în
treaga campanie electorală se constituie 
într-o nouă și elocventă expresie a 
profundului democratism ce caracterizează 
orînduirea noastră socialistă, într-o vi
brantă manifestare a unității națiunii în 
jurul partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, unita
te ce reprezintă forța motrice a înaintă
rii neabătute a patriei pe calea socialis
mului și comunismului. Importantul eve
niment politic de la 17 martie este întîmpi- 
nat într-o atmosferă de vie însuflețire, de 
intensă mobilizare a tuturor oamenilor 
muncii pentru obținerea de noi succese în 
înfăptuirea politicii partidului și statului 
nostru, politică ce pune mai presus de 
orice bunăstarea și fericirea întregului po
por, realizarea năzuințelor sale de a trăi 
și munci într-un climat trainic de pace, 
prietenie și colaborare cu toate națiunile 
lumii.

in încheierea lucrărilor consfătuirii 
a luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al par
tidului a fost urmărită cu deosebită aten
ție și viu interes, fiind îndelung aplauda
tă. Cuvîntarea se va da publicității.

Cu cele mai alese sentimente de prețuire și nemăr
ginit devotament, cu neasemuită bucurie, reprezen
tantele milioanelor de femei de pe întreg cuprinsul 
scumpei noastre patrii - participantele la Conferin
ța națională a femeilor — vă adresează dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, din 
adîncul inimilor, profunda lor recunoștință și cele mai 
respectuoase mulțumiri pentru orientările și indica
țiile de excepțională valoare cuprinse in strălucita cu
vîntare pe care ați rostit-o în cadrul conferinței, pen
tru caldele aprecieri la adresa muncii noastre, des
fășurată, cu dăruire patriotică, în scopul nobil al 
progresului multilateral al economiei și bunăstării po
porului.

In deplină unitate de gînd și simțire cu întreaga 
națiune, participantele la Conferința națională au dat 
glas, și cu acest prilej, aprobării entuziaste și imen
sei satisfacții cu care femeile de la orașe și sate au 
primit actul politic fundamental al Congresului al 
Xlll-lea al partidului, privind realegerea dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele 
erou al neamului, ■ revoluționar consecvent și înflăcă
rat patriot, încercatul nostru conducător, strategul ge
nial al României socialiste moderne, în funcția su
premă de secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, garanția cea mai sigură a înaintării neabătute 
a țării pe drumul edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate și al comunismului.

Cu certitudinea împlinirii mărețelor idealuri ale dez
voltării multilaterale a țării, ridicării calității vieții și 
asigurării păcii în lume, participantele la Conferința 
națională au hotărît, în deplină unanimitate, ca is
toricele documente adoptate de Congresul al Xlll-lea 
al partidului, magistralul dumneavoastră Raport pre
zentat Congresului și cuvîntarea de excepțională im
portanță rostită la Conferința noastră națională să 
constituie programul de muncă și de luptă în activi
tatea de mobilizare a tuturor femeilor patriei pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de mare răspun
dere ce le revin în noua etapă de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Datorită dumneavoastră, mult stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu, au fost create condiții minunate de afir
mare fără precedent a femeilor în toate sectoarele 
vieții economice și sociale, în conducerea treburilor de 
stat și obștești, ele aducîndu-și în acest fel o contri
buție tot mai însemnată la progresul multilateral al 
patriei. In numele tuturor femeilor din patria noas
tră, fără deosebire de naționalitate, vă aducem cel 
mai profund omagiu și mulțumirile noastre călduroa
se pentru încrederea dumneavoastră în capacitatea de 
muncă și creație a femeilor, pentru atenția și grija 
deosebită pe care le acordați permanent creșterii ro
lului și participării femeilor in toate ramurile econo
miei naționale, la conducerea societății, la asigurarea 
prezenței lor tot mai active în amplul proces de fău
rire a socialismului și -comunismului în România.

La Conferința lor națională, femeile României so
cialiste exprimă nețărmurita bucurie și satisfacție pen
tru mărețele izbînzi din cele două decenii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, peri

oada denumită cu legitimă .mîndrie patriotică de în
treaga națiune „Epoca Ceaușescu", înscrisă cu litere 
de aur în istoria națională, ca o pagină de glorie 
fără egal. In aceste înfăptuiri neasemuite se regăsesc 
plenar gindirea înnoitoare și acțiunea dumneavoastră 
multilaterală, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
marele nostru conducător, care de peste cinci dece
nii v-ați dedicat, cu nesecată pasiune revoluționară 
si dăruire patriotică, luptei pentru dreptate socială, li
bertate și independență națională, pentru progresul 
țării și bunăstarea poporului.

în numele tuturor femeilor de pe întreg cuprinsul 
țării, participantele la Conferința națională dau glas 
sentimentelor de imensă dragoste, deosebită admira
ție, aleasă prețuire și nemărginită recunoștință față 
de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de seamă al 
partidului și statului, eminent om de știință și savant 
de renume mondial, care aduce o remarcabilă con- 
tiibuție la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nostru, la dezvoltarea 
generală economico-socială a țării și înflorirea vieții 
materiale și spirituale a poporului, lâ progresul știin
ței românești, la orientarea ei în direcțiile hotărîtoa- 
re pentru desfășurarea cu succes a întregii opere de 
construcție socialistă în România. Adresăm tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, luminos 
exemplu de luptător revoluționar și patriot înflăcărat, 
mobilizator și strălucit model pentru toate femeile 
României, cele mai călduroase mulțumiri pentru în
drumarea generoasă, cu înaltă competență, a mișcă
rii de femei, pentru sprijinul permanent acordat Con
siliului Național în vederea sporirii aportului femeilor 
la dezvoltarea multilaterală a patriei socialiste.

In lumina orientărilor și indicațiilor cuprinse în stră
lucita cuvîntare pe care ați rostit-o la Conferința na
țională a femeilor, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în cadrul dezbaterilor s-a analizat cu răs
pundere, exigență comunistă și spirit combativ acti
vitatea desfășurată, stabilindu-se măsuri menite să 
contribuie la creșterea capacității comitetelor și comi
siilor femeilor in mobilizarea uriașului potențial de 
muncă și creație al femeilor din patria noastră, la 
vasta operă de înfăptuire a obiectivelor adoptate de 
Congresul al Xlll-lea al partidului, pentru viitorul cin
cinal și perioada de perspectivă pină în anuf 2000.

De la tribuna Conferinței naționale a fost exprima
tă hotărîrea fermă de a răspunde exigențelor formu
late de dumneavoastră, de a promova o calitate su
perioară în întreaga activitate, de a acționa perma
nent, în spirit militant, revoluționar, pentru participarea 
tot mai activă a femeilor la întreaga viață economică, 
politică și socială a țării.

In deplină concordanță cu răspunderile care ne re
vin din istoricele documente ale marelui forum al co
muniștilor, din indicațiile și orientările dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar general, în centrul preo
cupărilor se va afla îndeplinirea programelor priorita
re ale dezvoltării industriei la cele mai ridicate cote 
de calitate și eficiență. Vom acționa pentru a pune 
mai bine în valoare priceperea, inițiativa, spiritul gos-
(Continuare în pag. a Il-a)

ULTIMA ZI A LUCRĂRILOR
In Capitală s-au încheiat, vineri, 

8 martie,, lucrările Conferinței na
ționale a femeilor, important eve
niment al vieții social-politice a 
tării.

în spiritul tezelor de inestima
bilă valoare teoretică și practică 
formulate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, In Raportul prezentat 
la Congresul al Xlll-lea al Parti
dului Comunist Român, al orientă
rilor și indicațiilor cuprinse in cu
vîntarea rostită în ședința inau
gurală a conferinței, timp de două 
zile — în plen și in cele patru co
misii pe domenii de activitate — 
au fost dezbătute, cu înaltă res
ponsabilitate și exigență, proble
me de însemnătate deosebită pri
vind participarea mereu mai acti
vă a femeilor la viața politică, so-

cial-economică și culturală a țării, 
ridicarea • la un nivel superior a 
activității organizațiilor de femei, 
pentru ca ele să-și aducă o con
tribuție sporită la transpunerea in 
viață a istoricelor hotăriri adop
tate de forumul comuniștilor ro
mâni. pentru înfăptuirea neabătu
tă a Programului de’ făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

Conferința a hotărît ca documen
tele programatice adoptate de Con
gresul al Xlll-lea al partidului și 
cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea 
lucrărilor Conferinței naționale a 
ferrieilor să constituie temelia po
litică a întregii activități a Consi
liului Național. în mobilizarea fe
meilor de pe intreg cuprinsul pa

triei pentru realizarea exemplară 
a obiectivelor stabilite pentru ac
tuala etapă de dezvoltare a țării.

La reluarea dezbaterilor în plen, 
s-a informat că au fost adresate 
Conferinței naționale a femeilor 
mesaje și felicitări din partea unor 
organizații naționale și internațio
nale ale femeilor. Au fost transmi
se mesaje de către delegația 
Comitetului Femeilor Sovietice, 
condusă de Ludmila Kondrahina, 
vicepreședintă a comitetului ; de
legația Federației Femeilor din în
treaga Chină, condusă de Wang Li 
Wei, membră a Comitetului Per
manent și a Secretariatului fede
rației ; reprezentanta Comitetului
(Continuare în pag. a Il-a)

MANIFESTUL FRONTULUI 

DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII 

SOCIALISTE - INSUFLEȚITOR

îndemn la no[ ș[ mărețe înfăptuiri
„Să ne unim toate forțele, să concentrăm toate mijloacele de care dispunem 

pentru a duce mai departe procesul revoluționar al dezvoltării societății noastre, pentru 
întărirea și perfecționarea democrației muncitorești-revoluționare".

(Din Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

în întîmpinarea alegerilor de deputați de la 17 martie
marile Înfăptuiri socialiste

- ELOCVENTE ARGUMENTE ELECTORALE

•
• Țării - cît mai mult țiței!

• Muncă susținută pentru 
realizarea integrală a 
planului

IN PAGINA A IV-A

Itinerare ale muncii 
și creației socialiste

PAGINA A III-A

EVENIMENT DE SEAMA în viața 
politică a țării, alegerile de depu- 
tați de la 17 martie prilejuiesc incă 
o dată exprimarea opiniilor celor 
ce muncesc, aduc încă o dată in 
prim planul dezbaterilor probleme
le fundamentale ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei. Este, și 
acesta, însemn de profundă semni
ficație. adevărată marcă a democra
ției muncitorești-revoluționare din 
patria noastră ; multitudinea dez
baterilor, efervescența lor, partici
parea însuflețită a tuturor categorii
lor de oameni ai muncii — munci
tori, țărani și intelectuali, bărbați și 
femei, tineri și virstnici, fără deo
sebire de naționalitate — care, cu 
deplină răspundere civică, cu depli
nă răspundere patriotică își spun 
cuvintul în toate problemele obștii, 
reliefează cu putere una din reali
tățile unghiulare ale vieții libere a 
poporului, ale climatului social-poli
tic din România socialistă : unita
tea de nezdruncinat a întregului po
por in jurul partidului nostru comu
nist, al marelui făuritor de destin, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ca un 
singur om, întregul popor român își 
manifestă voința de a acționa nea
bătut sub conducerea celui mai iubit 
fiu al său pentru înfăptuirea ma
rilor programe de dezvoltare a țâ
rii, pentru creșterea bunăstării ma

teriale și spirituale a celor ce mun
cesc, pentru înaintarea viguroasă 
pe noi trepte de progres și civiliza
ție. Aceasta este voința unanimă a 
poporului — așa cum se manifestă 
ea și in aceste zile de puternică în
cordare a energiilor. Impresionanta 
unanimitate a cetățenilor României 
socialiste face, o dată mai mult, 
dovada unității de ideal, de simțire 
și de faptă a poporului român in 
anii glorioasei epopei a construcției 
socialiste, mai cu seamă in cei 
douăzeci de ani, anii celei mai fer
tile perioade din istoria sa milena
ră, anii pe care, cu îndreptățită 
mindrie, el ii numește „Epoca 
Ceaușescu".

— Noi știm bine — ne spune Ion 
Scarlat, sondor-șef la brigada nr. 1 
Bărbuncești. Schela de producție pe
trolieră Berea, județul Buzău — că 
numai uniți, numai într-o deplină 
unitate am înfăptuit totul și că 
doar așa, în strinsă unitate, putem 
să mergem înainte, să îndeplinim 
marile sarcini pe care programele 
de dezvoltare ale tării ni le pun în 
față. Dacă stau să mă gîndesc, mi-e 
greu să găsesc vreo cuvîntare a iu
bitului nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, din care să nu 
putem desprinde această învățătu
ră : doar unit, acționind ca un singur 
om, doar in cea mai strinsă unita

te poporul român își poate realiza 
marile sale idealuri. La 17 martie, 
votul nostru va avea o multiplă 
semnificație — iar una dintre ele, 
fără îndoială, este aceea câ votăm 
pentru întărirea continuă a unității 
de neclintit a întregului popor in 
jurul partidului, al secretarului său 
general. Mă voi număra printre cei 
peste 6 400 de cetățeni din comuna 
Berea ce se vor prezenta la urne 
pentru a-i alege pe deputății Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. Ce va insemna votul nostru ? 
Și o recapitulare, cu îndreptățită 
mindrie, a împlinirilor noastre : în 
ultima legislatură, cele 13 sate ale 
comunei noastre, ca și schela, au cu
noscut mari prefaceri. Producția zil
nică de țiței extras a crescut de la 
800 de tone în 1980 la peste 1100 de 
tone în acest an.

La întreprinderea de confecții șl 
tricotaje București stăm de vorbă 
cu muncitoarea Aurelia Dumitrescu, 
membră a consiliului oamenilor 
muncii din Întreprindere.

— Mi-a atras atenția în Manifes
tul Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste — ne spune interlocu
toarea noastră — sublinierea faptu
lui că în tara noastră a fost creat 
un sistem democratic — rod al con-
(Continuare in pag. a V-a)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A FEMEILOR

TELEGRAMA 
adresată tovarășului

A **

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
podâresc in vederea realizării exemplare a producției 
fizice, în primul rind a celei destinate exportului, spo
ririi mai accentuate a productivității muncii, ridicării 
nivelului tehnic ți calitativ al produselor, reducerii con
sumului de materii prime, energiei și combustibililor, 
recuperării materialelor refolosibile, creșterii eficienței 
întregii activități.

Femeile de la sate iși vor Intensifica eforturile pentru 
obținerea unor producții agricole record, înfăptuirea 
cerințelor noii revoluții agrare, sporirea aportului gos
podăriilor populației la îndeplinirea Programului de 
autoconducere și autoaprovizionare teritorială, pentru 
aplicarea fermă a programelor speciale din zootehnie, 
legumicultură și sericicultură. r

0 atenție deosebită vom acorda în continuare ridi
cării competenței profesionale a femeilor din toate sec
toarele de activitate, prin atragerea lor la acțiunile de 
calificare, policalificare, reciclare, de perfecționare a 
pregătirii tehnice și de specialitate.

fn spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, privind realizarea unei noi calități a mun
cii, vom intensifica activitatea politico-educativă în rîn- 
dul femeilor, pentru întărirea ordinii și disciplinei, res
pectarea legilor țării, a normelor și principiilor eticii 
și echității socialiste, pentru formarea atitudinii înainta
te față de muncă și proprietatea socialistă, urmărind 
cu stăruință ridicarea nivelului de pregătire politico- 
ideologică a tuturor femeilor, a conștiinței revoluționa
re și patriotice, pe baza însușirii temeinice a concepției 
științifice, materialist-dialectice despre lume și viață.

înțelegem pe deplin misiunea ce ne revine, de înal
tă cinste și de cea mai mare răspundere pentru viito
rul națiunii, privind înfăptuirea politicii demografice a 
partidului și statului, întărirea familiei în spiritul celor 
mai frumoase tradiții ale neamului românesc, împli
nirea nobilei chemări de a da viață, de a crește și 
educa noile generații în spiritul muncii, patriotismului 
revoluționar, idealurilor socialismului și comunismului, 
al dragostei nemărginite față de partid, patrie șii p£o. 
por, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de to
varășa Elena Ceaușescu.

In numele tuturor femeilor României socialiste, parti
cipantele Ia Conferința națională exprimă deplina lor

adeziune și susțin din toată Inima politica externă a 
partidului și statului nostru, al cărui promotor strălucit 
sînteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, exponentul cel mai autorizat al poporului 
român, recunoscut pe toate meridianele planetei ca 
erou al păcii, ca militant neobosit pentru dreptul su
prem al oamenilor la viață, independență, demnitate și 
libertate, pentru pace, colaborare și prietenie între toa
te popoarele. Activitatea neobosită în domeniul relații
lor politice internaționale și numeroasele dumneavoas
tră inițiative de pace apreciate pretutindeni au un pu
ternic ecou în rîndul milioanelor de femei ale patriei, 
care răspund cu înflăcărare la vibrantele chemări pen
tru asigurarea viitorului liniștit al copiilor noștri și din 
întreaga lume. Vă încredințăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții 
politice contemporane, neobosit militant al mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, că vom acțio
na cu hotărîre pentru ca femeile din toate țările să-și 
facă auzit, cu mai multă putere, glasul, pentru oprirea 
primejdioasei curse a înarmărilor, pentru trecerea la 
dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară, 
pentru triumful rațiunii și al înțelegerii între popoare.

Asigurăm gloriosul nostru partid, în numele mi
lioanelor de femei de la orașe și sate, fără deosebire 
de naționalitate, și ne angajăm față de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
ilustru fiu al națiunii, că vom acționa cu întreaga ca
pacitate și energie, cu dăruire revoluționară, pentru 
înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și 
statului,' pentru înaintarea fermă a României socialiste 
pe calea ridicării la un nou nivel de dezvoltare a for
țelor de producție, de perfecționare a relațiilor sociale, 
o democrației socialiste, de creștere continuă a bună
stării materiale și spirituale a poporului, de întărire a 
independenței și suveranității patriei.

Urmînd strălucitul dumneavoastră exemplu de mun
că și viață, al tovarășei Elena Ceaușescu, vom munci 
cu dăruire revoluționară pentru îndeplinirea neabătută 
a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotărîri ale Con
gresului al _XII[-|eq al, partidului, ne vom sppri „conțrj-, 
euția la fe»liz»ieg Pregreroulwi -de® făurire <a» sațietății • 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, de ascensiune pe noi culmi de 
progres și civilizație a scumpei noastre patrii, Republi
ca Socialistă România.

PARTICIPANTELE LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FEMEILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

ULTIMA ZI A LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)
Mișcării Femeilor Bulgare, Rumia- 
na Ganeeva, secretară a Comite
tului cu problemele de relații in
ternaționale ; reprezentanta Consi
liului Femeilor Cehoslovace. Bela 
Nămcova. secretară a Comitetului 
Femeilor Cehe ; delegația Uniunii 
Femeilor Democrate din Coreea, 
condusă de Kim Sin Suc, vicepre
ședintă a Comitetului Central al 
uniunii ; delegația Federației Fe
meilor Cubaneze. condusă de 
Nancy Ruiz, membră a Secretaria
tului federației ; reprezentanta 
Uniunii Democrate a Femeilor Ger
mane, Herta Jung, vicepreședintă a 
uniunii ; reprezentanta Conferinței 
pentru activitățile sociale ale fe
meilor din Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia. Milena Drago- 
vici. membră a Prezidiului confe
rinței ; reprezentanta Comitetului 
Femeilor Mongole. Jatabin Naram, 
membră a Prezidiului comitetului ; 
reprezentanta Consiliului National 
al Femeilor Ungare. Piroșka De
meter. membră a Prezidiului con
siliului ; reprezentanta Uniunii Fe
meilor Vietnameze. Duoung Thi 
Duyen, membră a Prezidiului și Se
cretariatului uniunii ; reprezentan
ta Federației Democrate Interna
tionale a Femeilor. Mitta Sepere- 
pere, secretară a federației ; re
prezentanta Organizației de Soli
daritate a Popoarelor Afro-Asiati- 
ce. Camira Bahr. membră în con
ducerea Comitetului egiptean al 
Organizației de Solidaritate cu Po
poarele Afro-Asiatice ; reprezen
tanta Federației Generale a Fe
meilor Arabe. Rajaa Khethair, 
membră a conducerii federației.

In numele femeilor din tara 
noastră au fost exprimate calde 
mulțumiri pentru mesajele și feli
citările adresate, care reprezintă o 
expresie a bunelor raporturi de 
conlucrare statornicite între Con
siliul Național al Femeilor din 
România și aceste organizații. 
A fost adresat, totodată, din partea 
femeilor din România un salut de 
prietenie frățească și de solidari
tate organizațiilor de femei de 
peste hotare.

în cadrul dezbaterilor asupra 
problemelor înscrise pe ordinea de 
zi au luat cuvîntul tovarășele :

Din cuvîntul participantelor la dezbateri
Luind cuvîntul, tovarășa 5ofîa 

Ciobanu a spus • nurnele tu* 
turor femeilor din județul Olt, do
resc să exprim de Ia înalta tribună 
a conferinței un vibrant omagiu și 
cele mai alese sentimente de inaltă 
stimă și profundă recunoștință față 
de secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sîntem mîndre 
că trăim și muncim pe străbunele 
meleaguri care au dat țării pe marele 
erou national, fiul cel mai iubit al 
poporului român, revoluționar și pa
triot infrăcărat. personalitate proe
minentă a lumii contemporane, de 
numele și activitatea căruia sint le
gate marile noastre înfăptuiri pe 
drumul construirii socialismului și 
comunismului.

Doresc să folosesc acest prilej pen
tru a adresa din adîncul inimilor res
pectuoasele noastre mulțumiri tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, militant de seamă 
al partidului și statului, om de ști
ință de reputație interhațională, 
pentru contribuția adusă la dezvol
tarea economică și 6ocială a patriei, 
pentru ridicarea rolului mișcării de 
femei în societatea noastră, pentru 

Sofia Ciobanu, delegată a județu
lui Olt, Livia Savu, delegată a ju
dețului Buzău, Maria Flucsă. dele
gată a județului Constanța. Maria 
Mănescu, delegată a municipiului 
București, Aurelia Manciu. dele
gată a județului Bihor, Petra Bratu, 
delegată a județului Teleorman, 
Viorica Popa, delegată a județului 
Brăila, Margareta Krauss, delegată 
a județului Brașov, Irina Negrescu, 
delegată a municipiului București, 
Ana Prisăcaru, delegată a județului 
Botoșani. Tatiana Lache, delegată 
a județului Argeș, Cecilia Stan, 
delegată a județului Cluj, Letiția 
Brindescu, delegată a județului Ti
miș, Natalia Tărcăoanu, delegată a 
județului Neamț, Elena Ungurea- 
nu, delegată a județului Bacău, 
Ioana Caftan, delegată a județului 
Caraș-Severin, Elena Negreanu, 
delegată a județului Sibiu, Anica 
Dragomir, delegată a județului Ia
lomița, Georgeta Pană, delegată a 
județului Vrancea, Mădălina Ză- 
noagă, delegată a județului Iași. 
Niculina Moldoveanu, delegată a 
județului Călărași. Eugenia Măn- 
dită. delegată a municipiului Bucu
rești.

în continuare, conferința a apro
bat, în unanimitate, Raportul cu 
privire la activitatea desfășurată 
de Consiliul Național, de comitetele 
și comisiile femeilor și sarcinile ce 
le revin în mobilizarea maselor de 
femei la înfăptuirea orientărilor și 
indicațiilor tovarășului' Nicolae 
Ceaușescu. a hotăririlor Congresu
lui al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român, precum și raportul și 
activitatea Comisiei de Cenzori.

Delegatele au adoptat, de aseme
nea, Chemarea Conferinței naționa
le — înjuflețitor îndemn adresat 
femeilor de pe intreg cuprin
sul țării de a-și uni forțele 
și de a acționa cu întreaga 
pricepere pentru traducerea in via
tă a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, 
pentru a-și spori contribuția la 
efortul întregului popor, în vederea 
edificării pe pămîntul României a 
socialismului și comunismului.

A fost, totodată, adoptat Apelul 
adresat organizațiilor naționale și 
internaționale ale femeilor — vi
brantă chemare către femeile de 

grija permanentă arătată creșterii și 
educării tinerei generații.

Relevînd valoroasa contribuție a 
femeilor la dezvoltarea economico- 
socialâ a județului, participarea lor 
activă la amplele acțiuni din indus
trie, agricultură, șantiere de con
strucții, în activitatea de comerț, 
cooperație și în alte domenii, vorbi
toarea a evidențiat că toate acestea 
se regăsesc în creșterea producției 
industriale, în obținerea unor recolte 
mari la toate culturile.

în încheiere, vorbitoarea a spus : 
îngăduiți-mi să dau glas voinței 
tuturor femeilor din județul Olt de 
a nu precupeți nici un efort pentru 
a-și îndeplini in mod exemplar an
gajamentele asumate, de a munci cu 
dăruire și abnegație revoluționară 
pentru a fi la înălțimea exigențelor 
exprimate de conducătorul partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sporindu-ne contribuția 
la propășirea patriei noastre socia
liste.

într-o epocă în care milioane de 
femei de pe alte meridiane ale lu
mii sint private încă de recunoaș
terea și exercitarea unor drepturi 
fundamentale, fiind supuse discrimi
nărilor de tot felul, noi, femeile 

pretutindeni pentru intensificarea 
luptei lor, alături de forțele pro
gresiste din întreaga lume, pentru 
înfăptuirea dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucleare, pentru 
apărarea dreptului suprem al oa
menilor — dreptul Ia viață, liber
tate, progres și civilizație — pen
tru făurirea unei lumi a păcii, co
laborării și înțelegerii pe planeta 
noastră.

Trecînd la ultimul punct înscris 
pe ordinea de zi. conferința a ales 
Consiliul Național al Femeilor, for
mat din 195 de membre, și Comisia 
de Cenzori, alcătuită din 25 de 
membre.

în prima sa plenară. Consiliul 
Național al Femeilor a ales Biroul 
Executiv al Consiliului Național al 
Femeilor, format din 35 de membre.

Președintă a Consiliului Național 
al Femeilor a fost aleasă tovarășa 
Ana Mureșan, ministrul comerțu
lui interior ; vicepreședinte au fost 
alese tovarășele : Maria Bobu, ad
junct al ministrului justiției. Olim
pia Solomonescu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Tamara 
Dobrin. vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste. 
Poliana Cristescu. secretar al C.C. 
al U.T.C., președinta Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor. 
Elisaveta Kovacs, președinta coo
perativei meșteșugărești „Oltul“ — 
Miercurea-Ciuc. Diamanta Laudo- • 
niu, director al întreprinderii de 
cercetări si producție pentru mate
riale semiconductoare. Viorica Ne- 
culau, conferențiar universitar la 
Academia de studii economice, iar 
ca secretare — tovarășele : Maria 
Costache, redactor-șef al ziarului 
..România liberă". Aneta Ciocan, 
președinte al Comitetului Uniunii 
sindicatelor din unitățile sanitare.

Președintă a Comisiei de Cenzori 
a fost aleasă tovarășa Constanta 
Lazăr, instructor la Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

în încheierea lucrărilor conferin
ței, participantele au adresai, in- 
tr-o atmosferă entuziastă, de pu
ternică însuflețire, o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar geperal al Partidului Comunist 
itomân, președintele Republicii So
cialiste România.

românce, am fost și sîntem benefi
ciare directe a tot ce s-a. înfăptuit 
în luminoșii ani ai socialismului, a 
tot ce s-a înfăptuit mai ales în aces
te două decenii, numite cu mindrie 
drept „Epoca Ceaușescu", epoca celor 
mai fertile împliniri din istoria mi
lenară a patriei — a spus tovarășa 
Livia Savu.

Vorbitoarea a evidențiat că poli
tica științifică de repartizare armo
nioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, politica de in
dustrializare socialistă, sprijinul per
manent primit din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu au determinat 
o puternică și multilaterală dezvol
tare a județului Buzău, unde au fost 
puse in funcțiune numeroase capa
cități de producție și au fost create 
zeci de mii de locuri de muncă, multe 
dintre ele ocupate în prezent de 
femei. în legătură cu activitatea vii
toare a comisiilor de femei, vorbi
toarea a arătat că se pune accentul 
pe creșterea gradului de calificare 
profesională, pe intensificarea parti
cipării femeilor la îndeplinirea 
exemplară și ritmică a sarcinilor de 
plan, sporirea productivității muncii, 
reducerea consumurilor materiale și 
energetice.

înfăptuind indicațiile și îndemnu
rile adresate în cuvîntarea tinută la 

conferința noastră de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a spus vorbi
toarea — femeile din județul Buzău 
își vor spori contribuția la transpu
nerea în viață a hotăririlor Con
ferinței naționale a femeilor, la în
făptuirea importantelor obiective 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, pentru propășirea patriei 
noastre — România socialistă.

In cuvîntul său, tovarășa Maria 
Flucsă 8 spus " Industria ușoară, 
sector al economiei naționale In care 
femeile dețin o pondere de peste 71 
la sută, a înregistrat în primii 4 ani 
ai cincinalului o creștere a produc
ției industriale de 15 la 6Ută, în cea 
mai mare parte pe seama creșterii 
productivității muncii. O atenție deo
sebită s-a acordat în această perioa
dă ridicării nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, prin aplicarea in 
producție a noi tehnologii, prin creș
terea gradului de •diversificare și 
înnoire a sortimentelor, prin valori
ficarea superioară a materiilor pri
me și materialelor, reintroducerea în 
circuitul productiv a materialelor 
refolosibile.

Trebuie să recunoaștem însă că în 
activitatea noastră s-au manifestat 
și o serie de lipsuri în ceea ce pri
vește utilizarea integrală a capaci
tăților de producție, atingerea para
metrilor proiectați la obiectivele noi, 
care au determinat nerealizarea pla
nului la producția fizică, a planului 
de export. De aceea, în toate între
prinderile, și comisiile femeilor tre
buie să acționeze, alături de ceilalți . 
factori, cu răspundere pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a fe
meilor, pentru întărirea spiritului de 
ordine și disciplină, ridicarea conti
nuă a nivelului de cunoștințe profe
sionale și tehnice. în centrul activi
tății comisiilor femeilor din cadrul 
unităților din industria ușoară vor 
sta problemele legate de îndeplinirea 
sarcinilor de plan, mai buna organi
zare a producției și a muncii, în așa 
fel incit In fiecare întreprindere să 
se instaureze un climat de disciplină, 
de înaltă răspundere muncitorească.

Asigur conducerea partidului, pe 
tovarășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că puternicul detașament 
de femei din industria ușoară, toți 
oamenii muncii din această ramură 
a economiei nu vor precupeți nici 
un efort pentru a-și spori contribu
ția Ia creșterea avuției naționale, a 
gradului de„ civjlizație ș , popprulpi. , 
*e|juL Jujpăei» ^al» politicii. wartiiului ■ 
nostru.

Luind cuvîntul, tovarășa Maria 
Mănescu 8 spus 5 revina 
deosebita onoare să aduc, in numele 
Consiliului National al-Societății de 
Cruce Roșie, un respectuos salut și 
calde urări de succes Conferinței 
naționale a femeilor din România.

Azi fiind 8 Martie — Ziua inter
națională a femeii — gîndurile noas
tre de aleasă recunoștință se în
dreaptă către partid, către marele 
nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, către mult stimata tova
rășă Elena Ceaușescu. cărora le 
mulțumim cu toată căldura inimilor 
noastre pentru rolul deosebit de im
portant acordat femeilor în cadrul 
dezvoltării societății socialiste româ
nești.

în continuare, vorbitoarea s-a re
ferit pe larg' la activitatea desfășu
rată de Crucea Roșie in lumina 
orientărilor și sarcinilor trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in asi
gurarea stării de sănătate a popu
lației. în întărirea sănătății întregu
lui popor, in întărirea familiei șl 
educarea tinerei generații.

Pentru îndrumările și sprijinul 
permanent pe care le primim In ac
tivitatea de Cruce Roșie — a spus 
vorbitoarea — aducem vii mul
țumiri și un cald omagiu tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, savant de prestigiu 
național și mondial, care și-a con
sacrat întreaga viață și putere de 
muncă activității politice revoluțio
nare. sociale și științifice, cauzei 
fericirii poporului român și a copii
lor țării, pentru progres și pace în 
lumea întreagă.

Răspunzind înflăcăratelor chemări 
pentru dezarmare și pace ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, Societatea 
de Cruce Roșie din România colabo
rează cu. organisme similare din cele 
mai multe țări ale lumii și cu Orga
nizația de Cruce Roșie Internațio
nală, participînd activ la o serie de 
acțiuni pentru promovarea idealuri
lor de colaborare și pace intre po
poare.

In cuvîntul său, tovarășa Aure
lia Manciu 8 spus: Comitetul 
județean al femeilor din Bihor a pus 
in centrul activității sale problemele 
economice, antrenarea femeilor la 
realizarea producției fizice, a celor
lalți indicatori de plan, mobilizarea 
lor intensă la acțiunile de gospo
dărire, cu mai multă grijă și efi
cientă. a mijloacelor materiale, redu
cerea consumurilor de materii prime, 
combustibili și energie, pentru ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, sporirea accentuată a 
productivității muncii și îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor pentru export. 
Desfășoară, in același timp, o acti
vitate susținută pentru mobilizarea 
femeilor de la sate, in vederea creș
terii continue a producției agricole, 
vegetale și animale, pentru înfăptui
rea. programelor de autoaproviziona
re. a obiectivelor noii revoluții 
agrare. !

în lumina indicațiilor cuprin
se în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită în fața noastră, a 
spus, in continuare, vorbitoarea. Co
mitetul județean al femeilor Bihor 
va lua măsuri eficiente pentru creș
terea și diversificarea muncii noas
tre politico-educative, pentru perfec
ționarea profesională, ințărirea ordi
nii și disciplinei, pentru aplicarea în 
viată a principiilor eticii și echității 
socialiste.

Alături de îndeplinirea îndatoriri
lor profesionale și cetățenești, ne 
revine o mare răspundere în aplica
rea politicii demografice a partidului 
și statului și asigurarea tinereții și 
vigorii națiunii, in creșterea si edu
carea patriotică, revoluționară a ti
nerelor generații, în spiritul înalte
lor valori morale ale poporului, al 
dragostei fierbinți față de partid, 
față de patrie și popor.

în încheiere, a spus vorbitoarea, 
doresc să exprim hotărirea unanimă 
a femeilor din județul Bihor, angaja
rea lor fermă in mobilizarea tuturor 
Energiilor pentru realizarea mărețe
lor obiective stabilite de Congresul 
al XIII-lea, a indicațiilor și orientă
rilor de inestimabilă valoare teoretică 
și practică formulate de secretarul 

general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, contribuind cu 
toate forțele la propășirea patriei 
noastre, la ridicarea bunăstării între
gului popor.

In cuvîntul său, tovarășa Petra 
Bratu 8 spus : Anii Pe care*i  trăim, 
ani ai marilor Înfăptuiri pe plan 
economic, social, cultural, ani ai 
afirmării multilaterale a personali
tății umane, au schimbat și înfăți
șarea Teleormanului. In tot ce s-a 
înfăptuit în județul nostru se încor
porează și eforturile miilor de fe
mei, care reprezintă In medie 37 la 
sută din totalul personalului mun
citor. care participă activ la întrea
ga viață economică și socială. Ca 
urmare a politicii promovate de 
partidul nostru in direcția creșterii 
rolului femeii, un număr însemnat 
de femei și-au asumat și-și aduc la 
îndeplinire cu multă competentă și 
hotărîre răspunderi dintre cele mai 
mari.

în comuna noastră. Puranl, femei
le reprezintă ponderea forței de 
munca in unitățile agricole, și ne 
mindrim cu rezultatele obținute pină 
acum. Pentru viitor, comitetul și 
comisiile de femei iși vor intensifi
ca activitatea, orientind-o in mod 
deosebit spre mobilizarea coopera
toarelor, însușirea cunoștințelor teo
retice și practice noi, fără de care 
nu vom reuși să smulgem pămîntu- 
lui roditor producții cit mai mari.

In lumina sarcinilor și indicații
lor reieșite din cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu rostită la 
conferința noastră, vom acționa pen
tru generalizarea experiențelor po
zitive, pentru extinderea, în toate 
cooperativele agricole, in toate uni
tățile zootehnice a acelor metode și 
tehnologii care și-au probat eficien
ța maximă, vom antrena toate fe
meile in vederea executării tuturor 
lucrărilor agricole în perioadele op
time și în cele mai -bune condiții 
calitative, pentru a face din anul 
1985 un an al recordurilor și în agri
cultura județului nostru.

La întreprinderea de utilaj greu 
„Progresul", unde îmi desfășor mun
ca — a spus tovarășa Viorica
Popa femeile aduc 0 importan
tă contribuție la realizarea sarcini
lor economice, desfășoară o activi
tate susținută pe tărîm social,^ ob- 
Ștșșc. Q, .atenție deosebită Jam .acar- <. 
dat educației politice, creșterii nive
lului cultural și al conștiinței mun
citorești a femeilor, formării unui 
spirit revoluționar înaintat, consoli
dării conștiinței lor de păstrătoare 
ale tinereții și vigorii poporului.

Cartierul . muncitoresc „Progresul" 
în care locuiește majoritatea celor 
care lucrează în întreprinderea 
noastră, edificat din indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitei de lucru din septem
brie 1978, cuprinde astăzi peste 6 000 
de apartamente, grădinițe și școli, 
farmacii, unități comerciale.

Cu toate rezultatele bune obținu
te, sîntem conștiente că aportul fe
meilor din județul nostru la îndepli
nirea sarcinilor dezvoltării economi- 
co-sociale, a sarcinilor educative pot 
și trebuie să fie sporite, preocupin- 
du-ne de îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă, sporirea efi
cienței formelor și mijloacelor pro
prii de acțiune, astfel incit să con
tribuim în mai mare măsură la va
lorificarea experienței dobindite, a 
gindirii și capacității de muncă a fe
meilor.

In numele femeilor din județul 
Brăila, permiteți-mi să exprim, in 
atmosfera de mare amploare a pre
gătirii alegerilor de la 17 martie, 
manifestare a profundului democra
tism al vieții noastre politice, anga
jamentul ferm de a munci neabătut 
pentru aplicarea in viață a indica
țiilor și orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea pre
zentată la conferința noastră, nepre- 
cupetind nici un efort pentru înde
plinirea istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
pentru ridicarea patriei noastre pe 
noi trepte de civilizație și progres.

in cuvîntul său, tovarășa Mar
gareta Krauss 8 spus: In nu" 
mele femeilor din județul Brașov, 
românce și cetățene românce de na
ționalitate maghiară și germană, ex
prim intensa bucurie de a avea in 
fruntea partidului și a țării pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, om de 
omenie, erou intre eroi, de numele 
căruia sint indisolubil legate gran
dioasele realizări obținute de poporul 
nostru in perioada care a trecut de 
la istoricul Congres al IX-lea al 
partidului, afirmarea liberă, inde
pendentă și suverană a patriei noas
tre in viața internațională, aportul 
României socialiste la făurirea unei 
lumi a înțelegerii, colaborării și pă
cii pe planeta noastră.

Ne exprimăm, totodată, recunoștin
ța și admirația față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, care desfășoară o vastă 
activitate pe tărîm politic, științific 
și social, veghează in permanentă ca 
femeile din patria noastră să se 
bucure de drepturi egale cu cele ale 
bărbaților, de afirmarea lor plena
ră in vâața economică și social-po- 
litică a țării.

După ce a prezentat pe larg re
zultatele activității femeilor bra
șovene în toate domeniile vieții e- 
conomico-sociale. vorbitoarea s-a 
referit la lipsurile și neajunsurile 
manifestate in organizarea unor ac
țiuni. precum și la necesitatea în
lăturării lor grabnice.

Vom acționa cu toată răspunderea 
pentru a înfăptui neabătut indica
țiile date de secretarul general al 
partidului nostru, a spus în înche
iere vorbitoarea, punînd un accent 
deosebit pe îmbunătățirea continuă 
a activității politico-ideologice. pen
tru ridicarea conștiinței socialiste, 
pentru educarea lor patriotită-revo- 
luționară. astfel ca femeile să se 
afirme tot mai mult ca o puternică 
forță, să se integreze pe deplin în 
munca productivă și social-politică. 
în activitatea organismelor democra
ției noastre muncitorești revoluțio
nare.

Permiteti-mi ca. de la această 
Înaltă tribună a conferinței noastre, 
a spus, in cuvîntul său, tovarășa 
Irina Negrescu, să exprim 
sentimentele de mindrie, de unanimă 
aprobare și deplină angajare a fe
meilor ce își desfășoară activitatea 
în instanțele judecătorești din Capi
tală fată de însufletitorul program 
de muncă și luptă revoluționară, a- 
doptat de Congresul al XIII-lea al 
partidului, care trasează cu claritate 
și rigoare științifică viitorul luminos 
al patriei noastre, purtînd pecetea de 

neconfundat a gindirii și activi
tății neobosite ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eminent luptător pentru 
triumful idealurilor nobile de inde
pendență și libertate, de progres so
cial și dezvoltare.

Cu inaltă prețuire șl adîncă dra
goste ne exprimăm sentimentele de 
cinstire față de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, a 
cărei strălucită contribuție la tra
ducerea în viață a politicii interne 
și externe a partidului nostru, a pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a patriei, la inflorirea știin
ței, învățămîntului și culturii româ
nești reprezintă o pildă pentru toa
te femeile României contemporane.

Din ampla problematică cu care ne 
confruntăm în munca noastră, a 
spus în continuare vorbitoarea, o a- 
tenție aparte acordăm aspectelor le
gate de întărirea și consolidarea fa
miliei, de creșterea și educarea co
piilor și tinerilor în spiritul dragos
tei și respectului față de muncă, față 
de valorile supreme ale societății 
noastre.

In munca politico-educativă și ju
ridică este necesar să găsim moda-, 
lități de înriurire mai puternică a 
conștiinței oamenilor in spiritul res
pectării stricte a legalității, a for
mării deprinderilor de a trăi și munci 
in chip comunist.

Asigur conferința că vom acționa 
și vom munci cu pasiune revoluțio
nară și dăruire patriotică pentru a 
ne face datoria de oameni ai legii, 
pentru a ne aduce contribuția la 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
mare răspundere ce ne revin, pentru 
înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al XIII-lea al partidului, a spus, in 
încheiere, vorbitoarea.

Ingăduiti-mi. vă rog — a spus 
In cuvîntul său tovarășa Ana 
Prisăcaru “ să exprlm din 
partea femeilor botoșănene gîndurile 
de aleasă recunoștință si prețuire 
fată de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
genialul conducător al partidului si 
statului nostru, ctitorul României 
moderne, care călăuzește cu fermi
tate și cutezanță eforturile întregului 
popor pe drumul luminos al socia
lismului si comunismului.

Permiteti-mi, totodată, să dau glas 
celor mai alese sentimente de dra- 

- -goste fierbinte, de-prețuite «și admi- 
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Ceausescu, remarcabil militant co
munist, om de știință de largă recu
noaștere internațională, care repre
zintă un exemplu pentru toate fe
meile din patria noastră.

In vastul și dinamicul proces de 
dezvoltare multilaterală, care se 
desfășoară, asemeni întregii țări, 
în județul Botoșani, se află angajate 
din plin femeile din orașele și satele 
noastre.

In cadrul acestui intens efort con
structiv. comitetele și comisiile fe
meilor au mobilizat activ, sub con
ducerea organelor șl organizațiilor 
de partid, masele de femei la înde
plinirea programelor de măsuri pri
vind creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, reducerea consu
murilor de materii prime și materia
le, de energie și combustibil, la ridi
carea continuă a calității si competi
tivității produselor în vederea reali
zării ritmice a planului la export. O 
atenție deosebită acordăm, de ase
menea. înfăptuirii obiectivelor noii 
revoluții agrare, a sarcinilor ce re
vin femeilor de la sate în dezvolta
rea producțiilor agricole vegetale și 
animale.

Vom acționa, de asemenea, așa 
cum ne-a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru intensificarea edu
cației politice în rîndul femeilor, co- 
laborînd cu toti ceilalți factori edu
caționali, astfel incit să sporim indi
cele de natalitate al populației.

Conștiente de marile Îndatoriri și 
de sarcinile deosebite ce ne revin din 
documentele celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, de rolul pe 
care 11 avem in toate domeniile 
vieții politice, economice si sociale, 
ne angajăm solemn să intensificăm 
întreaga noastră activitate, să îmbu
nătățim stilul și metodele de muncă 
pentru ca femeile botoșănene să-și 
aducă o contribuție tot mai mare la 
ce se înfăptuiește în județul nostru, 
să transpunem în viață indicațiile și 
orientările marelui nostru conducă
tor. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Luind cuvîntul, tovarășa Țajja- 
na Lache 8 spus: Reprezipt. 
Conferința națională a femeilor, 
sutele de mii de femei din străbu
nul Argeș și, în mod deosebit, cele 
8 000 de femei care contribuie la fa
bricarea Daciilor românești. In nu
mele lor, vă rog să-mi permiteți să 
aduc un fierbinte omagiu secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei socialiste, căruia îi mulțumim 
cu adine respect pentru marea în
credere și prețuire ce o acordă fe
meilor țării, pentru statornica preo
cupare de îmbunătățire continuă a 
condițiilor de muncă și viață, de a- 
firmare plenară a femeilor în toate 
domeniile de activitate, de ocrotire 
a mamei și copilului, a familiei în 
societatea noastră. Cu nemărginită 
dragoste și stimă, cu alese senti
mente de prețuire, femeile argeșe- 
ne iși îndreaptă gîndurile astăzi, de 
8 Martie, spre tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
exemplu luminos pentru toate fe
meile patriei, și sîntem onorate și 
mindre că ne-a făcut cinstea să can
dideze în alegerile pentru, marele 
stat al țării în circumscripția elec
torală nr. 1 Pitești, mulțumindu-i 
și cu această ocazie pentru contri
buția sa deosebită în dezvoltarea 
chimiei argeșene.

In atmosfera de adîncă emulație 
creatoare generată de istoricele ho
tăriri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, și noi,' constructorii de 
autoturisme din Pitești, ne-am mo
bilizat exemplar 'eforturile de mun
că și creație pentru îndeplinirea 
neabătută a sarcinilor economice pe 
acest an și pentru pregătirea con
dițiilor realizării mărețelor obiecti
ve stabilite în înaltul forum comu
nist. Permiteti-mi să raportez con
ferinței că în anul 1984 întreprinde
rea de autoturisme Pitești și-a în
deplinit sarcinile la principalii in
dicatori de plan. în condițiile reali
zării unor însemnate economii de 
metal și energie. Părtașe la aceste 
succese sint și miile de femei din 
întreprindere, care muncesc cu pri
cepere și devotament in toate sec
toarele ei, de la concepție și proiec
tare pină la asamblare și controlul 
tehnic de calitate.

Ne mîndrim. desigur, cu succese
le obținute, dar sîntem, totodată, 
conștiente de exigentele Îndatoriri 
ce ne revin din programul de dez
voltare multilaterală a patriei în 
perioada următoare. Puternic im

presionate de magistrala cuvîntare 
a tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu. rostită la des
chiderea lucrărilor conferinței noas
tre, de îndemnurile adresate, ne an
gajăm să îndeplinim cu cinste și 
demnitate odată cu sarcinile de pro
ducție și nobilele noastre îndatoriri 
sociale ca mame și soții, ca educa
toare ale tinerelor generații.

La rîndul său, tovarășa Cecilia
Stan 8 spus: Sub conducerea
partidului nostru comunist, în spe
cial in cele două decenii de cînd în 
fruntea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-au produs mu
tații fundamentale și în viața cultu
rală din țara noastră, la inflorirea 
căreia o mare contribuție își aduc și 
femeile care lucrează cu pricepere, 
pasiune și răspundere în teatru, 
muzică, cinematografie. în artă, pre
să și edituri. Dezvoltarea creației 
literar-artistice, așezarea acesteia pe 
principiile materialismului dialectic 
și istoric constituie dovada convin
gătoare a înaltului umanism al con
cepției secretarului general al parti
dului despre rolul culturii, al litera
turii și artei în opera de formare 
a personalității umane.

Arătind că geniul creator al po
porului român, făuritorul unei stră
vechi civilizații, cunoaște manifes
tări culturale variate și complexe, 
vorbitoarea a subliniat însemnăta
tea Festivalului național „Cîntarea 
României", care cuprinde astăzi pes
te 4 800 000 artiști amatori și profe
sioniști, din care peste 50 la sută 
sint femei.

în spiritul Programului Ideologic 
al partidului — a spus vorbitoarea
— Consiliul Culturii și Educației So
cialiste se străduiește să asigure în
drumarea unitară a activității cultu
rale, să îmbogățească colaborarea cu 
Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România, Uniunea Tineretului Co
munist. Consiliul National al Femei
lor, astfel incit munca cultural-edu- 
cativă să-și sporească contribuția la 
înfăptuirea mărețelor obiective de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei.

Creatorii de frumos — în rîndul că
rora femeile ocupă un loc important
— căutindu-și motivele de inspirație 
în istorie, în realitățile clocotitoare 
ale muncii și vieții poporului nostru, 
sint angajați să aducă o contribuție 
tot mai însemnată la dezvoltarea cul
turii- noi. ■ socțalister - rțrirț făurirea 
tufor o'p'ei'e’insufletitoare. bogate în 
frumusețe și adevăr.

Implicîndu-ne cu întreaga capaci
tate de muncă și creație în opera 
istorică de transpunere în viată a 
politicii partidului nostru, a docu
mentelor programatice ale Congresu
lui al XIII-lea. a orientărilor și in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu formulate cu clarviziune 
și înalt umanism, în cadrul confe
rinței noastre naționale, vom activa 
astfel îneît prin fapte să dăm răs
punsul nostru demn condițiilor mi
nunate ce ne sint create de partid 
în societate.

In cuvîntul său, tovarășa Letiția
Brindescu 8 spus: Exprim |n 
fața dumneavoastră legămîntul de 
onoare al femeilor din străvechea 
vatră românească a Timișului de a 
înfăptui, cu dăruire și abnegație, vi
brantele chemări, orientările și in
dicațiile secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
cel mai iubit fiu al poporului nostru.

Aduc, totodată, ca un prinos de 
cinstire și admirație, sentimentele 
noastre de înalt respect și aleasă 
recunoștință față de mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu. care acor
dă o mare atenție, în cadrul ac
tivității sale multilaterale, probleme
lor muncii și vieții femeilor, crește
rii rolului și afirmării lor în întrea
ga societate, ocrotirii familiei, ma
mei și copilului.

In județul Timiș, comitetul jude
țean al femeilor, comitetele și co
misiile femeilor au acționat pentru 
creșterea continuă a contribuției fe
meilor la realizarea exemplară a 
sarcinilor economico-sociale, la afir
marea unei noi calități, superioare, 
în toate sectoarele de activitate. Ca 
urmare, în ultimii ani, în județul 
nostru a crescut aportul femeilor în 
toate domeniile vieții economice, so
ciale și politice, ele reprezentînd 
astăzi aproape 50 la sută din perso
nalul muncitor.

După ce s-a referit la succesele 
înregistrate în activitatea ce o des
fășoară femeile din județul Timiș, 
pentru îndeplinirea indicatorilor de 
calitate și eficientă ai planului pe 
anul 1985, vorbitoarea a spus, în în
cheiere : in numele femeilor din ju
dețul Timiș mă angajez să acționăm 
cu responsabilitate, să nu precupe
țim nici un efort pentru creșterea 
participării femeilor la realizarea 
sarcinilor de plan, fiind convinse că 
numai astfel ne vom îndeplini cu 
cinste sarcinile ce ne revin din ho
tărârile celui de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român și ale 
Conferinței naționale a femeilor.

Ca delegată a celor peste 280 000 
de femei, cite trăiesc și muncesc pe 
meleagurile județului Neamț, a spus 
tovarășa Natalia Tărcăoanu, 
doresc să dau glas celei mai vii re
cunoștințe și atașamentului nostru 
nemărginit față de Partidul Comu
nist Român, de secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru neobosita activitate consacrată 
înfăptuirii țelurilor mărețe din pro
gramul partidului, pentru consecven
ța și fermitatea cu care militează 
pentru creșterea rolului femeii in so
cietatea noastră socialistă.

Exprimăm, de asemenea, sentimen
te de înaltă stimă și prețuire față de 
tovarășa Elena Ceaușescu, care, în- 
truchipind cele mai alese virtuți ale 
femeii române, desfășoară o remar
cabilă activitate pe tărîmul vieții 
noastre politice și științifice, consti
tuind un însuflețitor exemplu pentru 
fiicele patriei noastre, un model de 
savant-cetățean, de luptătoare dîrză 
pentru triumful idealurilor de pace 
și prietenie intre popoare.

Raportez conferinței că în cadrul 
conferințelor și adunărilor de dare 
de seamă și alegeri am analizat, în- 
tr-un pronunțat spirit critic și auto
critic. activitatea desfășurată de la 
alegerile precedente și pină in pre
zent, adoptind măsuri în vederea 
sporirii rolului femeilor la întreaga 
viată economică, politică și social- 
culturală. perfecționării muncii orga
nizatorice și politico-educative, pen
tru aplicarea neabătută în viață a 
istoricelor hotăriri adoptate de mare
le forum al comuniștilor.

Constituie pentru noi o înaltă min
drie patriotică faptul că femeile ju-
(Continuare în pag. a IV-a)
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ITINERARE
l ALE MUNCII Șl CREAȚIEI
Sg SOCIALISTE

AZI, JUDEȚUL GORJ
Hotărît lucru, gorjenii au deprins 

vocația construcțiilor spectaculoase. 
Este și aceasta, poate, o modalitate 
prin care oamenii locurilor dau o pu
ternică replică vremurilor de odini
oară, cînd județul Gorj se număra 
printre zonele economico-sociale cele 
mai rămase în urmă din țară.

După Congresul al IX-lea al parti
dului, în carierele de lignit de la 
Rovinari au apărut primele excava
toare gigant, la Rogojelu a intrat în

funcțiune primul grup energetic, iar 
la Turceni a început construcția celei 
mai mari termocentrale din țară. Erau 
cele dinții expresii ale unei politici 
vizionare, profund științifice a parti
dului nostru, a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, des- 
chizînd acestor străvechi și frumoase 
plaiuri românești drumul celor 
îndrăznețe împliniri.

Ca pretutindeni în țară, fiecare an

din perioada ce cu mîndrie o numim 
„Epoca Ceaușescu" a înscris și pen
tru Gorj o filă densă în fapte și reali
zări, o cronică vie a muncii entuziaste 
pentru înfăptuirea exemplară a lumi
nosului program al partidului. Așa 
cum bogațî au fost și anii actualei 
legislaturi pe care o încheiem, așa 
cum și mai rodnici vor fi și anii viitoa
rei
17

legislaturi care va începe la 
martie.

Cărbunele la temelia noii industrii
Vești ..la. zi" din uzinele cu „foc 

continuu" ale Gorjului : prin orga
nizarea superioară a muncii, mine
rii de la Motru-Vest obțin randa- - 
mente de 20 tone cărbune pe post; 
la Turceni se află in stadiu final 
lucrările de montaj și de punere 
în funcțiune a celui de-al șaselea 
grup de 330 MW ; sondorii din 
brigada numărul 1 Țicleni au tre
cut la experimentarea injecției cu 
soluții micelare, procedeu care asi
gură sporirea producției la fiecare 
sondă cu 10 tone pe zi ; construc
torii de mașini-une}te;din Tîrgu Jiu 
au livrat siderurgiștilor de la Hu
nedoara primii cilindri hidraulici...

Sînt numai cîteva din faptele 
cotidiene care exprimă pulsul nou 
al muncii în aceste zile premer
gătoare alegerilor de la 17 martie, 
abnegația și spititul de dăruire cu 
care gorjenii înfăptuiesc prevede
rile celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului. Ele vorbesc, totodată, 
despre dimensiunile industriei gor- 
jene, ale cărei linii de forță sint 
date de ramurile extractive. In-

tregul județ a fost împînzit în ulti
mii cinci ani de mine subterane 
și cariere, de păduri de sonde. 
Prezența cărbunelui a impus con
struirea celor două mari termocen
trale, care însumează, la ora ac
tuală. o putere de 3 370 MW. Pe 
această „coloană vertebrală" s-a 
ridicat industria nouă a Gorjului, 
reprezentată prin unități construc
toare de mașini. întreprinderi de 
utilaj minier și de reparații, de ar
ticole tehnice din cauciuc și benzi 
transportoare, unități de construc- 

• ții- și montaj minier;
Si este cît se poate de semnifi

cativ faptul că întreaga producție 
industrială a Gorjului din anul 
1950 se realizează astăzi în mai 
puțin de o săptămînă.

Gorjul asigură în 1985 peste 70 
la sută din producția de cărbune a 
țării, 10 la sută din producția de 
țiței și 20 Ia sută din totalul ener
giei electrice.

Prin 
producție în 
tare, Gorjul

sporirea capacităților de 
aceste sectoare priori- 
își va aduce in vii-

toarea legislatură o contribuție ho- 
tăritoare la asigurarea independen
tei energetice a țării.

Așa gindesc și așa acționează 
toți oamenii muncii din această 
parte a tării.

— Mi-am început activitatea ca 
muncitor necalificat, cu două de
cenii in urmă, in bazinul Rovina
ri lor — ne-a mărturisit brigadie
rul Ion Cucu. în acest răstimp am 
învățat toate meseriile solicitate de 
extracția cărbunelui : excavatorist, 
lăcătuș, electrician, iar. acum con
duc un excavator gigant. S-a mic
șorat considerabil efortul fizic. 
Rostul nostru este să asigurăm co
manda și buna funcționare a aces
tor utilaje, cu fiecare dintre 
realizînd, într-o singură oră, 
tren cu peste 100 de vagoane 
cărbune !

Mai bine de 45 de astfel 
„uzine" pe șenile excavează astăzi 
în carierele de lignit ale Gorjului, 
la care se adaugă un număr aproa
pe dublu .de complexe mecanizate 
aflate în dotarea minelor subtera
ne, din care mai bine de o treime

ele 
un 
de
de

au fost construite în ultima le
gislatură.

Așadar, o puternică forță tehni
că, la cei mai inalti parametri 
funcționali, minuită de o puternică 
forță umană — aproape 40 000 de 
mineri — căliți la școala bătăliei 
pentru asigurarea independentei 
energetice a țării.

— Pe baza hotărîrilor Congresu
lui ai XIII-lea al partidului — ne 
spune inginerul Nicolae Alecu, di
rectorul Combinatului minier Mo
tru — unitățile noastre vor conti
nua să se dezvolte in următorii 
ani intr-un ritm impresionant. Iată 
doar un exemplu : întreprinderea 
minieră Jilț, ale cărei baze s-au 
pus, practic, în legislatura pe care 
o încheiem, dispune în prezent de 
o capacitate productivă de 6 mili
oane tone lignit. Pînă în 1990 aici 
se va dezvolta intensiv extracția, 
atît în subteran, cit și in cariere, 
urmînd să se ajungă la o produc
ție anuală de peste 19 milioane 
tone, adică aproape cit realizăm 
acum in întreg bazinul minier al 
Motrului.

FILE DE ISTORIE

■■■

SEPTEMBRIE 1980. Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este întimpinat cu deosebită dragoste și căldură de minerii Gorjului, care s-au angajat, 
și cu prilejul acestei vizite de lucru, să dea patriei cît mai mult cărbune, să contribuie 

cu toate forțele la dezvoltarea continuă a bazei energetice a țării.

L 1

AM VOTAT, AM ÎNFĂPTUIT

Hărnicia oamenilor sporește De la o legislatură la alta
rodnicia pămîntului *

• In actuala legislatură, Gorjul a asi
gurat țării peste 115 milioane tone lignit, 
37 miliarde kWh energie electrică, 5 mili
oane tone țiței, peste 13 miliarde metri 
cubi gaze naturale, 10 milioane tone ci
ment,
• In ultimii cinci ani s-a obținut o 

producție-marfă industrială în valoare de 
peste 65 miliarde lei, cu un ritm mediu 
anual de creștere de 8,5 la sută.
• A fost realizat un volum de investiții 

de 40 miliarde lei. Au intrat în funcțiune noi 
mine și cariere, cu o capacitate de 16 mi
lioane tone de cărbune pe an, 3 grupuri 
energetice cu o putere de 990 MW, 2 gru
puri la hidrocentrala Tismana cu o putere 
de 106 MW, 265 noi sonde pentru extrac
ția țițeiului și a gazelor.

• Producția agricolă din 1984 a fost de 
2,4 ori mai mare decit cea realizată în 1965.
• In legislatura pe care o încheiem 

s-au dat în folosință peste 12 000 aparta
mente.
• Volumul desfacerilor de mărfuri a 

crescut de la 2,9 miliarde lei în 1980 la 
4,1 miliarde lei în 1984.
• Valoarea prestărilor de servicii pentru 

populație a sporit cu 62,7 la sută.
• In actuala legislatură au fost pregă

tiți și calificați 30 000 de muncitori, din care 
peste 17 000 pentru sectoarele energetice.
• S-au construit 9 școli noi, 7 dispensa

re medicale, grădinițe de copii cu peste 
1 000 de locuri.

VOM VOTA, VOM ÎNFĂPTUI

1985 este anul unor mari ambiții 
în agricultura județului. în lumi
na hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea, a orientărilor și indica
țiilor date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. s-au stabilit, la nivelul 
județului, programe concrete pen
tru sporirea considerabilă a pro
ducției vegetale și animale. Gor
jenii și-au propus astfel ca de pe 
importante suprafețe să se obțină 
producții record la 
cartofi și legume.
substanțial aportul 
zootehniei.

Există temeiuri
aceste angajamente ? Există 1

Ele se află chiar în experiența 
valoroasă. în rezultatele foarte 
bune dobîndite pînă acum de mal 
multe unități din județ, care rea
lizează în fiecare an producții a- 
gricole sigure și stabile. Iată-i, de 
exemplu, pe cooperatorii din Dăn- 
ciulești, Căpreni. Stoina și Bălești, 
eare au obținut, in anul trecut, o 
producție medie de 4 300 kg orz la 
hectar. în cooperativele agricole 
din Turceni. Bălești, Telești și al
tele ae obțin an de an producții 
de porumb de cite 10—15 tone la 
hectar. în actuala legislatură s-au 
extins plantațiile intensive și su- 
perintensive în marile bazine po
micole și viticole din zonele Le- 
Iești și Cîmpu Mare. Turburea și 
Crușețu. De asemenea, s-au înfiin
țat ferme legumicole puternice, 
care asigură în întregime auto- 
aprovizionarea județului. în ulti
mii ani s-a acționat energic pen
tru concentrarea producției și spe
cializarea unităților, modernizarea 
adăposturilor de animale, pentru 
structurarea culturilor furajere și 
ridicarea potențialului pajiștilor 
naturale*

— Deși nu ne-am ridicat încă la 
nivelul posibilităților și al bazei 
materiale de care dispunem — ne 
spune inginerul Mircea Prunariu, 
director general adjunct al Direc
ției agricole județene — în prezent 
avem toate condițiile pentru a rea
liza producții mari și stabile. Vrem 
să demonstrăm că și in cazul unor 
condiții pedoclimatice mai puțin 
prielnice, cum sint ale noastre,

grîu. porumb, 
să sporească 

productiv al

reale pentru

pămîntul poate deveni mult mal 
roditor. Pentru că pămîntul are 
puterea pe care i-o dă omul. In 
întimpinarea alegerilor de la 17 
martie am intensificat acțiunile de 
Îmbunătățiri funciare, de concreti
zare a unui complex de măsuri în 
vederea sporirii potențialului de 
producție al solului după’’ modelul 
perimetrului etalon de la Mușetești, 
unde, pe o suprafață de 2 000 de 
hectare, producția de griu și de 
porumb a crescut în ultimii doi 
ani de peste trei ori ! Totodată. în 
domeniul zootehniei finalizăm un 
amplu program de modernizare, 
corelat cu acțiuni specifice în ve
derea creșterii mai accelerate a 
efectivelor. îmbunătățirii indicelui 
de natalitate și sporirea producției 
animaliere, 
zootehnia să 
în unitățile 
gospodăriile
buie mai mult la realizarea fon
dului de stat

Ne-am propus ca și 
se afirme viguros atît 

socialiste, cit și în 
populației, să contri-

• în 1984, de „Ziua minerului", 
la Rovinari se înregistrau 100 mi
lioane tone lignit, cantitate extrasă 
de la înființarea unității în 1950. Cea 
de-a doua „sută" de milioane va fi 
realizată... într-o singură legislatu
ră, cea care va începe la 17 mar
tie • Constructorii de utilaj minier 
din Tîrgu Jiu au început anul 1985 
cu o premieră națională : produce
rea primului cărucior cu bandg pe 
șenile pentru mineri, utilaj care pînă 
acum se procura din import • Re
cordul de producție în extracția căr
bunelui aparține brigăzii lui Con
stantin Căldărușe, de la cariera 
Tismana I, care a extras, cu un 
excavator tip 1 400, peste 2 milioa
ne tone cărbune • A intrat de cu- 
rînd în producție un Important o- 
biectiv al industriei alimentare — 
moara de grîu din Tîrgu Jiu. Am
plasată în incinta fabricii de pîine, 
ea asigură măcinarea a 120 tone 
grîu în 24 de ore • Muzeul jude
țean și-a îmbogățit patrimoniul prin 
deschiderea unui salon permanent

de artâ și prin înființarea secției 
muzeistice de documentare „Con
stantin Brâncuși" • La întreprinde
rea de sticlârie-menaj din Tîrgu Jiu 
au fost lansate în producție noi 
modele destinate exportului.
• Numărul de tractoare și mașini 

agricole este acum de 3,5 ori mai 
mare față de cel existent în 1965 
• Prin acțiuni de îmbunătățiri 
funciare, suprafața arabilă a jude
țului a crescut în actuala legisla
tură cu 3 640 hectare • S-au fina
lizat cele mai importante lucrări 
(galeria Valea Mare - Tismana, 
barajul de la Cerna, hidrocentrala 
Tismana) din cadrul 
construcții Sistemul 
Cerna-Motru-Tismana 
ceput lucrările de
centralei de termoficare a munici
piului Tîrgu 
importanță 
pentru care 
miliarde lei.

• In viitoarea legislatură, Gorjul va livra 
țării peste 220 milioane tone cărbune, 
64 miliarde kWh energie electrică, 5,8 mili
oane tone țiței, 12 miliarde metri cubi gaze 
naturale, 40 000 tone utilaje tehnologice 
pentru lucrări miniere, 84 000 tone produse 
tehnice din cauciuc, 12,6 milioane tone 
ciment.
• In economia județului se vor materia

liza investiții în valoare de 54 miliarde lei. 
Se vor construi și da în funcțiune noi mine 
și cariere, la Rovinari, Motru și Jilț, care 
însumează o capacitate anuală de 18 mili
oane tone lignit.

• In 1990. bazinul Gorjului va realiza o 
producție anuală de peste 70 milioane tone 
cărbune.
• Producția-marfă industrială va ajunge, 

la nivelul anului 1990, la 26,4 miliarde lei.
• Productivitatea muncii va ajunge în 

1990 la 450 000 lei pe fiecare lucrător.
• In următorii cinci ani vor fi construite 

alte 16 000 apartamente, din care 10 000 în 
noile centre muncitorești.
• Ponderea populației urbane va'crește 

de la 36,9 la sută în prezent la 58 la sută 
în anul 1990.

© Va fi dublată și electrificată linia fe
rată Gura Motrului — Turceni — Tîrgu Jiu.

Noi centre urbane pe harta țării

monumentalei 
hidroenergetic
• Au în- 

construcție a

Jiu, obiectiv de mare 
economică și socială, 

s-au alocat aproape 4

La 20 februarie anul acesta pe 
lingă primăria orașului Rovinari 
s-a constituit „Sfatul familiei".

— Este necesară o asemenea in
stituție 7 — l-am întrebat pe to
varășul Constantin Dobromir, pri
marul localității.

— Este și necesară, și binevenită 
— ne-a răspuns. Orașul nostru a 
crescut ca Făt-Frumosul din po
veste. El numără acum peste fii 000 
de locuitori, a căror vîrstă medie 
nu depășește 25 de ani. Vrem să 
întemeiem aici familii trainice șl 
stabile, cu respect și dragoste față 
de muncă, față de acest oraș care

în cărbuneleare temelii solide 
Gorjului.

Rovinari — cel mai 
țării — înființat doar 
în urmă, în actuala legislatură, ca 
urmare a indicațiilor secretarului 
general al partidului, își revendică 
dreptul de modernă așezare urba
nă. Pe deplin justificat. Zestrea sa 
social-edilitară cuprinde în prezent 
2 650 apartamente, școli, creșe, 
grădinițe, magazine comerciale și 
unități' prestatoare de servicii. Se 
mai află în construcție un spital 
cu 250 de paturi și o policlinică, 
iar peste puțin timp va Începe con
strucția casei de cultură...

tînăr ora? al 
cu patru ani

In actuala legislatură s au construit

3owaew » ■
te.S , ol

Rovinari nu este singura locali
tate gorjeană care înregistrează o 
impresionantă afirmare. Ca o con
secință directă a puternicei dezvol
tări industriale, a extinderii acti
vității extractive și energetice, în
tregul județ a cunoscut în ultimii 
cinci ani o adevărată „explozie" 
urbanistică. Pe locuri care altădată 
nu aspirau la civilizație, se edifică 
astăzi moderne așezări muncito
rești, cu un pronunțat caracter 
urban.

Așa s-.a născut, cu mal puțin de 
două decenii în urmă, în primii ani 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, orașul minerilor din Motru. 
Așa se nasc și cresc sub ochii noș
tri noile centre urbane 
ceni, Bilteni, Tirgu 
Stoina și altele.

Municipiul Tîrgu Jiu 
zestrea social-edilitară, 
acești cinci ani, cu peste 6 000 
apartamente.

Cine ar fi crezut, cu ani 
urmă, că Mătăsari, localitate pier
dută între hîrtoape, poate aspira 
la statutul de oraș ? în ultimii trei 
ani s-a construit aici un frumos 
centru civic, cu peste 1 000 de apar
tamente, și este prevăzut ca în 
acest an — într-un singur an ! — 
numărul lor să se dubleze.

în această rodnică legislatură 
s-au construit în județul Gorj peste 
12 000 de apartamente, adică aproa
pe jumătate din numărul celor 
înălțate în anii socialismului. în 
toate noile așezări urbane și mun
citorești s-au construit școli noi, 
spitale, policlinici, creșe, grădinițe, 
cinematografe. într-un cuvint, 
toate cele necesare unei vieți civi
lizate, confortabile.

de la Tur- 
Cărbunești,

și-a sporit 
numai în 

de

în

Pagină realizată de
Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scinteil”
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI

NAȚIONALE A FEMEILOR
Din cuvîntul participantelor la dezbateri

în Intlmpinarea alegerilor de la 17 martie

TĂRII» _______

CÎT MAI MULT TITEI!< n

(Urmare din pag. a Il-a)
dețului nostru sînt implicate profund 
în toate marile realizări ale epocii 
pe care o trăim.
, în continuare, vorbitoarea s-a re
ferit la rezultatele obținute in in
dustria și agricultura județului 
Neamț în actualul, cincinal, la activi
tatea desfășurată de femeile de la 
Combinatul de îngrășăminte chimice 
din Piâtra Neamț.

în încheiere, vorbitoarea a arătat : 
Asigur conferința că femeile din ju
dețul Neamț, asemenea întregului 
nostru popor, nu-și vor precupeți 
eforturile pentru a contribui la în
făptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., 
spre binele, prosperitatea și înflori
rea scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

Reunind gîndurile și sentimentele 
celor aproape 300 000 de femei din 
județul Bacău, — a spus in cuvîn- 
tui său tovarășa Elena Ungurea- 
HU — doresc să exprim adeziunea 
noastră deplină față de realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, garanție sigură a îna
intării României pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Cu respectuoase sentimente de 
prețuire și recunoștință, îmi în
drept gindul către tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant de seamă al 
partidului și statului nostru, eminent 
om de știință, care acordă o deose
bită atenție creșterii și educării co
piilor, ridicării bunăstării tuturor 
oamenilor muncii.

Expresie a democratismului orîn- 
duirii noastre socialiste. Conferința 
națională a femeilor ne oferă pri
lejul să analizăm, in spirit critic și 
autocritic, rezultatele obținute în ac
tivitatea comitetelor și comisiilor de 
femei, să stabilim măsuri eficiente 
pentru creșterea contribuției organi
zațiilor de femei la înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului.

în continuare, vorbitoarea S-a re
ferit la contribuția femeilor la dez
voltarea economico-socială a jude
țului Bacău, la activitatea de edu
care a familiei In spiritul dragostei 
și recunoștinței față de partid, al 
respectului față de muncă, față de 
patrie.

In lumina exigențelor actuale, a 
sarcinilor puse in fața organizații
lor de femei, de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvintarea ținută la 
conferința noastră — a spus vorbi
toarea — vom acționa pentru mobi
lizarea tuturor cadrelor didactice la 
educarea patriotică, moral-cetățe- 
nească, științifică a tineretului, pen
tru a sădi in conștiința acestuia prin
cipiile și normele proprii societății 
noastre socialiste.

Sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, împreună cu co
mitetele și comisiile de femei, vom 
milita pentru asigurarea unei parti
cipări sporite a femeilor în toate 
sferele de aotivitate, de manifestare 
plenară a acestora, pentru ca, îm
preună cu milioanele de femei ale 
țării, să ne sporim aportul la în
florirea necontenită a scumpei noas
tre patrii.

Luînd cuvîntul, tovarășa |oana
a spus : în numele feCaftan

meilor din județul Caraș-Severin, 
exprim și de la această tribună gin- 
durile noastre de aleasă stimă, de
plina gratitudine față de marele 
ctitor al României moderne, cel mai 
iubit fiu al poporului, revoluționar 
și patriot înflăcărat. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, promotor con
secvent al politicii de continuă afir
mare a femeilor în întreaga viață 
politică, economică și socială a țării.

Cu prilejul Zilei internaționale a 
femeii, doresc să dau glas sentimen
telor noastre de adincă stimă, dra
goste și înaltă prețuire fată de to
varășa Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului și statului nos
tru, excepțional model de viață și 
activitate revoluționară, de înaltă 
responsabilitate comunistă.

în continuare, vorbitoarea s-a re
ferit pe larg la condițiile de care 
dispun, alături de femeile din în
treaga țară, și femeile din orașul 
Bocșa pentru afirmarea personalită
ții lor.

Sub conducerea organelor si orga
nizațiilor de partid — a arătat vor
bitoarea — comitetele și comisiile 
de femei din această localitate mili
tează activ pentru perfecționarea 
continuă a stilului și metodelor de 
muncă, desfășurînd o susținută acti
vitate politico-educativă menită să 
conducă la creșterea răspunderii fe
meilor față de îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin in toate domeniile de
activitate.

în spiritul orientărilor și indica
țiilor reieșite din cuvintarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
ședința inaugurală a conferinței, ne 
ar.gajăm să acționăm și in continua
re cu fermitate și exigență, cu res
ponsabilitate sporită, pentru ridica
rea eficienței muncii noastre, pentru 
a ne aduce o contribuție sporită la 
înfăptuirea hotărîrilor de importantă 
istorică adoptate de Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist
Român.

în consens cu milioanele de fiice 
ale tării, doresc să dau glas pro
fundei noastre recunoștințe, celor 
mai alese sentimente de stimă și 
prețuire față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, care-și consacră întreaga 
viață și activitate împlinirii năzuin
țelor de veacuri ale celor ce trăiesc 
și muncesc pe pămîntul nostru stră
moșesc, colaborării și înțelegerii 
între toate popoarele lumii, a spus 
tovarășa Elena Negreanu.

Adresăm, totodată, cele mai calde 
mulțumiri, împreună cu dragostea 
noastră nemărginită, tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului șl statului, om de știință 
de prestigiu mondial, care aduce o 
contribuție remarcabilă la elabo
rarea și Înfăptuirea politicii parti

dului, la dezvoltarea științei, învă
țământului și culturii, la progresul 
general al patriei.

în continuare, vorbitoarea a ară
tat că in activitatea comitetelor și 
comisiilor femeilor din județul Sibiu 
o atenție prioritară a fost acordată 
mobilizării active a maselor de fe
mei Ia îndeplinirea sarcinilor de 
plan. antrenării lor în întrecerea 
privind buna gospodărire și înfru
musețare a localităților. Vorbitoarea 
a subliniat, totodată, că o grijă con
stantă a fost acordată formării unei 
concepții înaintate despre familie, 
căreia îi revine un rol important în 
asigurarea vigorii și tinereții po
porului.

Exprimînd aprobarea deplină a fe
meilor de pe străvechile meleaguri 
ale Sibiului față de politica externă 
a partidului și statului nostru, față 
de strălucitele inițiative de pace și 
colaborare între popoare ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, ne anga
jăm să acționăm împreună cu în
tregul popor pentru a lăsa generații
lor următoare o țară înfloritoare în- 
tr-o lume mai bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră, a spus vorbitoa
rea in încheiere.

Am ascultat cu deosebită emo
ție cuvintarea secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiul iubit al poporului 
nostru, document prin care se stabi
lesc cu clarviziune contribuția pe 
care trebuie s-o aibă femeile în toa
te domeniile în care ele muncesc, 
atribuțiile care le revin în efortul 
general al întregului nostru popor de 
a, da viață obiectivelor celui de-al 
XlU-lea CongTes al partidului — a 
spus în cuvîntul său tovarășa 
Anica Dragomir.

Eu sînt cooperatoare. Muncesc în 
cooperativa agricolă de producție din 
comuna Amara, județul Ialomița. în 
numele femeilor din comuna noastră, 
doresc să adresez cele mai vii mul
țumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu ■ 
pentru minunatele condiții de mun
că pe care le avem, pentru viata 
nouă, îmbelșugată pe care o trăim, 
pentru viitorul pe care partidul, 
secretarul său general îl asigură co
piilor noștri.

Transmit, de asemenea, Întreaga 
noastră dragoste și recunoștință, a- 
leasă stimă șl prețuire tovarășei 
Elena Ceaușescu. fiică devotată a 
clasei noastre muncitoare, minunat 
exemplu de muncă și viață pentru 
fiecare femeie.

Am ascultat de multe ori sfaturile 
pe care ni le-a dat secretarul gene
ral al partidului, cu vorba caldă, 
apropiat de oameni, ca un om 
care cunoaște bine simțămintele 
noastre, ale țăranilor, ale celor ce 
muncim de-o viată acest pămint, 
pentru a aduce pe masa țării pîinea 
de fiecare zi. Urmindu-i îndemnuri
le. am reușit ca. în anul trecut, să 
facem ogoarele noastre să rodească 
pe măsura condițiilor asigurate.

Deși avem multe realizări, știm 
bine că mai sînt multe de făcut.

Așa cum pe bună dreptate a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
cuvintarea rostită la deschiderea 
conferinței noastre, natura nu este 
întotdeauna de partea noastră, dar 
o putem învinge prin munca noastră 
unită, făcind astfel ca pămîntul să 
rodească tot mai mult.

Ne angajăm, a spus în încheiere 
vorbitoarea, să facem tot ce stă în 
puterea noastră pentru a da viață 
luminoaselor obiective ale Congresu
lui al XIII-lea al partidului spre bi
nele și fericirea ponorului și înflo
rirea patriei noastre socialiste.

In cuvîntul său, tovarășa Qeo^_ 
geta Pană 3 spus : Conferința 
femeilor din România se desfășoară 
Intr-o atmosferă de puternică anga
jare patriotică, intr-o perioadă In 
care milioanele de femei de la orașe 
și sate, împreună cu întregul popor, 
într-o unitate de monolit în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ac
ționează cu hotărîre pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cincinal, a 
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului.

Comitetele și comisiile femeilor 
din județul Vrancea, sub conducerea 
nemijlocită a organelor și organiza
țiilor de partid, și-au orientat acti
vitatea în direcția mobilizării tu
turor femeilor ce muncesc în e- 
conomia județului la realizarea și 
depășirea tuturor indicatorilor de 
plan pe acest an și pe întregul cinci
nal. Informez conferința noastră că 
județul Vrancea a raportat cu mln- 
drie conducerii partidului realizarea 
planului economic pe primii patru 
ani ai cincinalului cu 45 de zile îna
inte de termen.

Vorbitoarea s-a referit, în conti
nuare, la munca desfășurată de co
misia femeilor din Filatura de lină 
pieptănată Focșani, unde își desfă
șoară activitatea, precum și la sarci
nile de viitor in mobilizarea femei
lor la înfăptuirea obiectivelor ulti
mului an al acestui cincinal.

în încheiere, vorbitoarea a spus : 
Doresc să asigur încă o dată condu
cerea de partid și de stat, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de perso
nalitatea căruia se leagă inițiativele 
privind promovarea și afirmarea de
plină a femeii, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu — militant de seamă al 
partidului, om de știință de renume 
mondial, sintetizînd cu strălucire 
virtuțile femeii române — că noi, 
femeile din județul Vrancea. ne vom 
face cu înaltă răspundere comunistă, 
revoluționară, datoria, acționînd cu 
toată hotărirea pentru a înfăptui 
programele de dezvoltare a Româ
niei, în drumul său neabătut spre 
progres și civilizație.

Noi, femeile care trăim azi epoca 
deplinei afirmări in viața economi
că. politică și socială a țării, știm 
că datorăm aceasta politicii consec
vente a partidului, concepției uma
nist revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, căruia îi aducem 
prinosul stimei și recunoștinței 
noastre, a spus, în cuvîntul său. to
varășa Mădălina Zănoagă. 
îmi fac o datorie de onoare, a sub
liniat în continuare vorbitoarea, ex

primînd tovarășei academician Elena 
Ceaușescu cele mai vii mulțumiri și 
întreaga noastră recunoștință pen
tru modul strălucit și profund pa
triotic in care elaborează și condu
ce programul național al dezvoltării 
cercetării științifice românești, pen
tru permanenta preocupare în direc
ția creșterii rolului și contribuției 
femeii în societatea noastră, pentru 
grija pe care o manifestă față de 
consolidarea familiei, căldura și dra
gostea cu care veghează la creșterea 
și educarea tinerei generații.

Noi, femeile ce ne desfășurăm ac
tivitatea în cercetarea științifică din 
domeniul chimiei, beneficiem din 
plin de faptul de a avea in fruntea 
noastră cea mai ilustră fiică a po
porului român, deschizătoare de noi 
drumuri și perspective în chimie, ca 
și în întreaga știință românească 
contemporană, mult stimata tova
rășă Elena Ceaușescu. O asigurăm 
pe mult iubita tovarășă Elena 
Ceaușescu că, însuflețite de mo
bilizatorul său exemplu, vom face 
tot ce depinde de noi pentru a 
valorifica mai bine întreaga capa
citate de gîndire și acțiune de care 
dispunem, răspunzind comandamen
telor majore puse în fața frontului 
științei românești de istoricele docu
mente ale Congresului al XIII-lea.

Angajate deplin in realizarea sar
cinilor actuale și de perspectivă ale 
cercetării chimice, femeile din In
stitutul de chimie macromoleculară 
„P. Poni“-Iași, care reprezintă peste 
44 la sută din totalul personalului 
muncitor, a spus, in încheiere, vor
bitoarea, sînt hotărite ca. alături de 
celelalte femei care muncesc în cer
cetarea științifică ieșeană, să pună 
în valoare întreaga capacitate de 
muncă și de creație de care dispun, 
pentru ridicarea pe noi trepte de 
calitate și eficiență a științei româ
nești, în vederea înfăptuirii istori
celor hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului.

Luînd cuvîntul, tovarășa J%|icu- 
lina Moldoveanu 3 spus: Con" 
ferința națională a femeilor, dova
dă de manifestare plenară a demo
crației noastre socialiste, în cadrul 
căreia s-a afirmat deplin, pe mul
tiple planuri, și rolul femeii în via
ta politică, economică și social-cul- 
turală a țării, își desfășoară lucră
rile in climatul de puternică efer
vescență creatoare cu care întregul 
popor întimpină alegerile de de- 
putați, cînd fiecare dintre noi își va 
întări angajamentul de a face totul 
pentru înfăptuirea neabătută a pro
gramelor de dezvoltare multilaterală 
a patriei noastre, programe funda
mentate de cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului și al căror conți
nut 11 regăsim fidel în substanța 
platformei noastre electorale.

Bucurindu-ne, din plin de roadele 
politicii științifice de dezvoltare ra
țională a tuturor zonelor țării, ju
dețul Călărași, înființat cu patru ani 
în urmă, a cunoscut in acești ani o 
evoluție mereu ascendentă.

La toate realizările obținute, o. 
contribuție Importantă și-au adus-o 
și cele 140 000 de femei câlărâșene 
de la orașe și sate, din industrie și 
agricultură, din invățămint și sănă
tate. care, muncind cu abnegație și 
dăruire, au făcut zilnic dovada spi
ritului lor de răspundere și Inițiati
vă la fiecare loc de muncă.

în spiritul indicațiilor cuprinse în 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la conferința noastră, 
comitetele și comisiile de femei iși 
vor intensifica întreaga activitate, 
mobilizind masele de femei la în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
producție și obștești.

Asigur conferința noastră că fe
meile din județul Călărași vor ac
ționa cu mai multă responsabilita
te. mai eficient, mai bine, răspun- 
zînd prin fapte de muncă chemări
lor și îndemnurilor pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu le-a adresat 
forumului nostru pentru a înscrie noi 
și tot mai mari succese în înfăp
tuirea mărețelor obiective stabilite 
de partid, sporindu-ne contribuția la 
continua înflorire a scumpei noas
tre patrii.

In cuvîntul său, tovarășa Euge
nia Măndiță 8 spus: Femeile 
reprezintă, în București. 45 la sută 
din populația ocupată în economie, 
47 la sută din personalul muncitor 
din industrie, aproape 45 la sută din 
cadrele de cercetare științifică, iar 
în unele ramuri și domenii proporția 
este și mai mare : peste 83 la sută 
în industria confecțiilor, 78 la sută 
în industria textilă și a tricotajelor, 
59,5 la sută în industria alimentară, 
53 la sută în industria chimică etc. 
Prezenta lor dinamică, activă, în 
viata economică și socială a Bucu- 
reștiului s-a impus ca un factor im
portant în toate sferele de activita
te ; zeci de unități cu personal mun
citor preponderent feminin au fost 
distinse cu înalte ordine și medalii, 
iar. Capitala a obținut înaltul titlu 
de Erou al Muncii Socialiste.

Comitetul municipal al femeilor 
și-a orientat întreaga sa activitate 
spre soluționarea unor probleme 
esențiale ale producției : creșterea 
productivității muncii, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor, aplicarea principiilor autocon- 
ducerii și autogestiunii. Comitetele 
și comisiile de femei din numeroase 
unități industriale se afirmă tot mai 
mult ca promotoare ale inițiativelor 
muncitorești valoroase și ale unor 
acțiuni cu caracter permanent, avind 
drept finalitate înnoirea și moderni
zarea produselor, reducerea consu
murilor de materii prime și materia
le, combustibili, energie, valorifica
rea materialelor refolosibile.

în spiritul valoroaselor indicații 
cuprinse in cuvintarea secretarului 
general al partidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. în numele 
puternicului detașament al femeilor 
care trăiesc și muncesc în Capitala 
înfloritoare a României socialiste, ne 
angajăm să facem totul pentru ca 
munca noastră să fie bogată în roa
de. pentru a ne spori contribuția la 
progresul și bunăstarea patriei 
noastre.

Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a indicat 
să se acționeze cu toată hotărirea pentru ca in toate unitățile econo
mice să se asigure desfășurarea ritmică a producției, recuperarea in- 
tr-un timp cit mai scurt a restanțelor și realizarea in întregime, incepind 
chiar din luna martie, a producției fizice planificate.

Este o sarcină care revine deopotrivă și oamenilor muncii din in
dustria petrolului, unde, datorită condițiilor grele din această iarnă, în 
primele două luni ale anului s-au înregistrat o serie de rămîneri in urmă

în realizarea planului. In spiritul exigențelor formulate de secretarul ge
neral al partidului, este necesar ca în schelele de producție petrolieră 
să se treacă la aplicarea de măsuri hotărite, eficiente, care să asigure 
recuperarea într-un timp scurt a'restanțelor. - acolo unde acestea au 
apărut - și realizarea integrală a planului de producție.

Cum se acționează practic pentru îndeplinirea acestor obiective ? 
lată două relatări de la Schelele de producție petrolieră Zemeș și Dră- 
gășani.

Producția zilnică
- în continuă creștere

Sus, pe crestele Tarcăuluț, iarna 
a fost deosebit de grea. Zăpada 
mare, care pe alocuri depășea doi 
metri, a îngreunat accesul la son
de : gerul aspru, tăios a congelat 
motorina, scoțind din funcțiune uni
tățile de pompare ; vintul puternic 
a pus mereu la pămint instalațiile 
electrice.

...Pe versantul vestic de la Chilii, 
inginerul Ion Manolache, șef de bri
gadă, a constatat, pe lingă cele 18 
sonde scoase din funcțiune, și o altă 
surpriză : înghețase conducta de 
pompare prin care se scurge țițeiul 
de la sonde in depozit. Aceasta în
semna oprirea întregului parc de 
Sonde. Lucru pe care, evident, bri
gadierul nu îl putea accepta. Dar 
nici cu forțele pe care le avea nu 
putea face față volumului mare de 
lucrări ce se cereau efectuate. Fireș
te, in asemenea 
condiții a apelat 
la ajutoare. Co
munistul Gheor
ghe Buta. șeful 
secției mecano- 
energetice, unul 
dintre cei mai 
pricepuți și har
nici oameni din unitate, a fost primul 
care a cerut să plece la Chilii. îm
preună cu formațiile de lucru con
duse de maiștrii Alexandru Rotilă și 
Nicolae Ginguță, a pornit in miez de 
noapte la treabă. împărțindu-și sar
cinile din mers, echipele și-au asigu
rat mai întii materialele și sculele 
necesare și apoi au trecut la înlocui
rea tronsonului avariat și la dezghe
țarea conductei pe tot traseul ei. In 
același timp, șeful brigăzii, împreună 
cu oamenii lui, constituiți în echipe 
de șoc, din care făceau parte meca
nici, electricieni, sondori, lucrau de 
zor Ia repunerea în funcțiune a in
stalațiilor blocate de gheață. Aproape 
14 ore au muncit cu toții fără a ține 
seamă de gerul și vîntul care le 
biciuia fețele, dind dovadă de un 
adevărat eroism. A doua zi, spre 
seară, la conducerea schelei s-a 
primit un telefon : „La Chilii-Vest, 
toate sondele funcționează normal".

Cam la aceeași oră, o veste ase
mănătoare venea și de pe masivul 
Geamăna. Brigada de sondori, con
dusă de ing. Gabriel Bulboacă, ajuta
tă de echipa de intervenție a mais
trului Nicolae Vieru, a reușit să re
pună in funcțiune, după un efort 
excepțional, toate cele 23 sonde în
ghețate. Și nu numai aici oamenii 
își făcuseră datoria pe deplin.

Odată cu repunerea în funcțiune 
a sondelor, petroliștii au trecut ia 
traducerea in fapte a programului 
de măsuri cu privire la intensificarea 
și optimizarea afluxului de țiței în

Schela de producție 
Zemeș

Muncă susținută pentru realizarea integrală a planului
Din multitudinea de vești primite ieri de la corespondenții „Scînteii", 

despre tot atitea realizări cu care intregul popor intimpină alegerile de 
la 17 martie, stăruim in relatarea de astăzi asupra citorva din rapoartele 
muncitorești inscrise la panoul de onoare, tot mai bogat, al întrecerii so
cialiste.

Producție fizică peste
prevederi. Hotăriți să lntimplne
alegerile de deputâți în Marea Adu
nare Națională și in consiliile 
populare de la 17 martie cu reali
zări deosebite in activitatea pro
ductivă, oamenii muncii din 87 uni
tăți economice din județul Timiș 
raportează realizarea, peste preve
derile planului, a unei producții- 
marfă industriale în valoare de 
aproape 190 milioane lei. Au fost 
livrate suplimentar economiei na
ționale 150 tone laminate finite 
pline din oțel, 384 tone utilaje teh
nologice pentru lucrări miniere și 
metalurgice, produse ale industriei 
electronice și mijloace ale tehnicii 
de calcul in valoare de 7,5 milioane 
lei, mașini și utilaje pentru agri
cultură în valoare de 25,3 milioane 
lei, 26 000 metri pătrați furnire 
estetice și altele. După cum ne 
transmite corespondentul nostru 
Cezar Ioana, la obținerea acestor 
realizări o contribuție deosebită au 
adus-o colectivele muncitorești de 
la întreprinderea mecanică „Elec- 
trOtimiș“, întreprinderea de apara
te electrice de măsurat și între
prinderea mecanică pentru agricul
tură și industrie alimentară.

în aceste zile premergătoare ale
gerilor de Ia 17 martie, oamenii 
muncii din industria județului 
Buzău își sporesc eforturile pentru 
a ridica activitatea economică la 
cote superioare de eficiență.

— în flecare întreprindere, sec
ție, atelier și loc de muncă — ne 
spune corespondentul nostru Ste- 
lian Chiper — se lucrează cu 
înaltă răspundere și angajare de
plină pentru realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan. Abnegația și 
hărnicia colectivelor din industria 
buzoiană s-au evidențiat, o dată 
mal mult, in această iarnă lungă 
și aspră, cînd, printr-un înalt spirit 
revoluționar și o exemplară mobi
lizare, au fost învinse greutățile 
ivite. Așa se face că, în perioada 
care a trecut din acest an, au fost 
livrate economiei naționale impor
tante cantități de țiței, laminate 
finite pline din oțel; oțel-beton, 
slrmă trasă la rece, electrozi de 
sudură, utilaje tehnologice, uleiuri 
minerale, prefabricate din beton 
armat, aparataj electric de joasă 
tensiune, mijloace de automatizare 
electrotehnice și altele. In perioada 
care a mai rămas pînă la 17 mar
tie. fn fiecare unitate economică se 
depun eforturi susținute pentru ob
ținerea unor producții suplimenta

zăcămînt. La Tazlău, brigada condu
să de ing. Paul Enoiu a efectuat 
patru tratamente și fisurări, care au 
condus Ia sporirea producției fiecă
rei sonde cu cite 10—15 tone țiței. 
Pe structura de la Zemeș, sondorii 
din brigada condusă de ing. Dumitru 
Oprea au realizat pehtru primă dată 
tratamente cu polimerul V-603. în 
urma celor 15 tratamente aplicate s-a 
obținut un spor de 160 tone țiței.

Idei și inițiative de mare eficiență 
pentru creșterea afluxului de țiței in 
sondele vechi am consemnat și la 
brigăzile de producție care lucrează 
pe zăcămintele de la Geamăna-Sud, 
Cilioaia, Chilii. Echipe specializate 
execută tratamente cu Solvenți, fi
surări hidraulice, adiționări și alte 
operațiuni geologo-tehnice. De alt
fel, în acest domeniu s-a cristalizat, 
în cadrul schelei, o valoroasă ex

periență. Ingine
ra Aneta Cozan, 
din compartimen
tul producție, 
ne-a precizat că 
in perioada ce a 
trecut din acest 
an au fost aplica
te aproape 100 

asemenea procedee, care au avut ca 
efect creșterea producției cu circa 
3 000 tone țiței. Planul tehnic apro
bat de adunarea generală a oameni
lor muncii prevede ca pînă la finele 
anului să fie executate circa 1200 
asemenea operațiuni tehnologice 
prin care se scontează obținerea a 
cel puțin 40 000 tone țiței.

Repunerea în funcțiune a sondelor 
calamitate și inundate constituie o 
altă preocupare a petroliștilor pen
tru continua sporire a producției de 
țiței. Maistrul Virgil Micu, împreu
nă cu oamenii din formația sa, lu
crează în aceste zile la îndreptarea 
coloanelor, la înlocuirea utilajelor 
degradate de la 4 sonde de pe struc
turile Geamăna și Zemeș, care vor 
fi repuse în curînd în funcțiune.

Măsurile întreprinse de conduce
rea schelei, de comitetul de partid 
vizează menținerea în stare de func
ționare a tuturor sondelor, exploata
rea fiecărei instalații la parametri 
maximi de producție pentru sporirea 
continuă a cantităților de țiței ex
trase zilnic. Și rezultatele sint in 
continuă creștere, producția medie 
zilnică din luna februarie a cres
cut, pe ansamblul Schelei de produc
ție Zemeș, cu 15—20 tone față de cea 
realizată în luna ianuarie, iar în pe
rioada care a trecut din luna mar
tie cu 40 tone față de producția me
die zilnică din luna februarie.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

re, de un înalt nivel tehnic și ca
litativ.

în ampla șl mobilizatoarea com
petiție a hărniciei, desfășurată în 
intimpinarea apropiatelor alegeri 
de deputâți, minerii bihoreni 
raportează realizări remarcabile. 
Mobilizîndu-și eforturile pentru 
asigurarea în fiecare schimb a 
unor randamente ridicate pe post, 
îmbunătățind asistența tehnică 
în toate schimburile șl pe în
tregul flux de producție, ei au 
extras suplimentar, în perioada 
care a trecut de la începutul anu
lui, 65 000 tone lignit, cu cele mai 
bune realizări înscriindu-se colecti
vele sectoarelor Suplac, Jurteana 
II și Cuzap. După cum ne infor
mează loan Laza, realizarea acestei 
producții suplimentare atestă fap
tul că minerii bihoreni și-au res
pectat angajamentul pe care și 
l-au luat încă de la începutul anu
lui în cinstea evenimentului de la 
17 martie : depășirea producției 
zilnice planificate cu 1 000 tone lig
nit, inregistrind astfel un spor 
substanțial la indicatorul producti
vitatea muncii.

O productivitate a muncii spori
tă au realizat și oamenii muncii 
din industria județului Bacău, care 
întimpină alegerile de la 17 martie 
cu noi și importante succese în 
producție. Printr-o mai bună orga
nizare a muncii, folosirea din 
plin a timpului de lucru, a mașini
lor, instalațiilor și utilajelor, colec
tivele de la întreprinderea de uti
laj chimic Borzești, întreprinderea 
minieră Comănești, Rafinăria Dăr- 
mănești, întreprinderea mecanică 
Bacău, întreprinderea electrocen- 
trale Borzești și din alte 15 unități 
au realizat de la începutul anului 
o producție-marfă suplimentară in 
valoare de 177 milioane lei. Este de 
menționat faptul — ne spune 
Gheorghe Baltă — că întregul spor 
de producție din această perioadă 
a fost realizat pe seama creșterii 
productivității muncii și în condi
țiile economisirii energiei electrice 
și combustibilului.

— O caldă felicitare putem adre
sa și pe această cale colectivului 
de oameni ai muncii români și 
maghiari de la întreprinderea de 
producție industrială pentru con
strucții căi ferate Miercurea-Ciuc 
— intervine corespondentul nostru 
I.D. Kiss. Felicitare colectivă pen
tru tot colectivul de aici, care ra
portează in cinstea alegerilor de la 
17 martie un nou și prestigios 
succes : îndeplinirea cu 9 luni și 25 
de zile mai devreme ă planului

Ritmul de 
poate fi

în perioada care a trecut din a- 
cest an. petroliștii Schelei de pro
ducție din Drăgășani n-au reușit 
să-și onoreze integral sarcinile de 
plan, inregistrind restanțe de circa 
5 900 tone țiței și 11,4 milioane mc 
gaze utilizabile.

La fundamentarea planului pe 
1985. cînd s-a prevăzut o creștere a 
producției de țiței cu 64,2 la sută 
față' de realizările anului precedent, 
s-au avut in vedere o seamă de fac
tori. între care creșterea gradului de 
recuperare a zăcămintelor, prin a*  
plicarea noilor tehnologii de com
bustie subterană și reactivarea unor 
sonde vechi. Toate aceste direcții de 
acțiune necesitau o intervenție ho- 
tărită și operativă din partea con
ducerii schelei prin aplicarea unui 
amplu program de măsuri tehnice 
și organizatori
ce. Dar în loc 
să-și concentreze 
forțele la solu
ționarea pro
blemelor de care 
depindea buna 
pregătire a pro
ducției pentru 
ultimul an al actualului cincinal, di
rectorul schelei a făcut serioase efor
turi spre a definitiva un... memoriu 
prin care solicita Trustului de fo- 
raj-extracție Pitești reducerea pla
nului cu 19 400 tone țiței.

— N-am fost de acord cu acest 
punct de vedere — avea să răspun
dă ing. Valeriu Davidoiu, directorul 
general al trustului, pentru conside
rentul că schela din Drăgășani, con
ducerea acesteia, a suspendat. în 
mod nejustificat, probele de produc
ție la 13 sonde, iar la altele 4 nici 
măcar n-au început probele.

Dezacorduri între conducerea sche
lei Drăgășani și cea a trustului s-au 
observat și in ce privește aplicarea 
tehnologiei de combustie subterană

4 pentru sporirea factorului de recu
perare a țițeiului din zăcămînt.

— Eu opinez pentru renunțarea la 
această tehnologie — a propus ling. 
Corneliu Amzăr. directorul schelei, 
deoarece la Băbeni. unde se experi
mentează. nu dă rezultate.

— Atit timp cit injecțiile pentru 
combustie subterană se fac sub ni
velul prevederilor din proiecte — a 
venit prompt replica motivată a di
rectorului general al trustului — 
realizările nu vor fi cele scontate.

Pentru a se înțelege de ce este 
motivat punctul de vedere al forului 
tutelar vom veni cu citeva amănun
te. încă de anul trecut trebuia de
finitivată o nouă investiție si pusă

Schela de producție 
Drăgășani

pe actualul cincinal la producția- 
marfă și la investiții. Totodată, 
colectivul întreprinderii s-a anga
jat să acționeze in continuare, cu 
înaltă responsabilitate și abnegație, 
astfel incit substanțialul avans de 
timp cîștigat să se materializeze, 
pînă la sfîrșitul anului, în reali
zarea și livrarea suplimentară de 
produse solicitate de beneficiarii 
interni și de partenerii externi în 
valoare de peste 550 milioane lei.

Intr-adevăr, pentru o asemenea 
performantă, întregul colectiv me
rită toate felicitările 1

Livrări suplimentare la 
export. MobiIizîndu-se exemplar 
pentru îndeplinirea ritmică și în 
condiții de înaltă calitate a planu
lui la export, oamenii muncii din 
unitățile economice din județul 
Mureș au obținut succese impor
tante în onorarea obligațiilor con
tractuale.

— în perioada care a trecut din 
acest an — ne transmite Gheorghe 
Giurgiu — numeroase unități eco
nomice mureșene și-au îndeplinit 
și depășit planul la export. între 
colectivele cu cele mai bune rezul
tate se numără combinatul „Azo- 
mureș“, întreprinderile „Electro- 
mureș", „Prodcomplex" din Tirgu 
Mureș și întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb din Reghin, care 
au livrat în plus față de sarcinile 
de plan îngrășăminte chimice, ar
ticole tehnice din cauciuc, sticlărie, 
aparatură electrică și electronică, 
utilaje tehnologice pentru exploa
tarea și Industrializarea lemnului 
în valoare de aproape 14 milioane 
lei. Aceste sporuri de producție își 
au temeiul în promovarea largă a 
progresului tehnic, reînnoirea flu
xurilor tehnologice de producție, 
valorificarea superioară a materii
lor prime și a materialelor, adap
tarea operativă a producției la ce
rințele partenerilor externi.

Acționînd ferm pentru transpu
nerea în viață a indicațiilor secre
tarului general al partidului, de a 
realiza cu prioritate și la cei mai 
înalți parametri de calitate pro
ducția destinată exportului, colecti
vele din 16 unități economice din 
județul Constanța au livrat supli
mentar partenerilor externi, în 
primele două luni ale anului, pro
duse in valoare de peste 25 mili
oane lei — ne anunță George Mi- 
hăescu. Printre unitățile care și-au 
depășit prevederile la export se 
numără întreprinderea de con
strucții navale Constanța, între
prinderea minieră „Dobrogea" și 
întreprinderea de exploatare por
tuară.

— Aceeași atenție deosebită o 
acordă realizării producției pentru 
export și unitățile economice din

extracție 
accelerat
in funcțiune stația de gaze-compre- 
soare. care să asigure debitul și pre
siunea necesare injecțiilor în sondele 
aflate în experiment pe combustie. 
De ce nu s-a finalizat această in
vestiție ? Să revenim din nou Ia opi
nia directorului general al Trustului 
de foraj-extracție Pitești : „Conduce
rea schelei din Drăgășani nu s-a im
plicat cu toată răspunderea în solu
ționarea acestei importante investiții".

Ce trebuie întreprins neintîrziat 
pentru ca petroliștii schelei din Dră
gășani să poată recupera rămîneri- 
le in urmă acumulate pină acum și 
să realizeze exemplar producția pla
nificată ? Trebuie să spunem că 
unele măsuri au și fost luate in 
vederea creșterii producției de țiței 
și gaze naturale in zona Făurești, 
prin repararea și punerea parțială 

în funcțiune a 
sondelor 199 și 
202. Dar aceste 
acțiuni trebuie 
neintîrziat susți
nute și de alte 
soluții tehnice 
și organizatori
ce, prevăzute in

tr-un program special de măsuri, 
care din păcate au fost aminate pină 
acum. O primă categorie de măsuri 
vizează urgentarea efectuării probe
lor de producție la toate sondele 
unde s-au sistat aceste operații.

Este necesar, in același timp, să-și 
găsească o rezolvare operativă pro
blema atit de stringentă a asigură
rii asistentei tehnice de specialita
te in toate schimburile. Cu cei 28 
de maiștri (din 54 ciți sînt necesari 
conform schemei de funcționare) nu 
se poate realiza acest lucru decât re- 
partizind in schimbul I un maistru 
la 13 muncitori, iar în celelalte două 
schimburi — cite un maistru la 48 
și. respectiv. 39 sondori.

în ce privește aplicarea corectă a 
combustiei subterane, se impune o 
intervenție mai promptă, prin asis
tență la fața locului, a unor cerce
tători din cadrul institutului de spe
cialitate din Cimpina, care au ela
borat această tehnologie. Și, nu in 
ultimul rind, Trustul de foraj-ex
tracție Pitești trebuie să sprijine mai 
direct pe sondorii schelei din Drăgă- 
șani pentru continuarea analizelor e- 
fectuate la fața locului, în vederea 
creșterii potențialului productiv al 
sondelor, stabilindu-se pentru fie
care caz In parte un program con
cret de lucru, precum și mijloacele 
tehnice necesare.

Ion STANC1U 
corespondentul „Scînteii"

județul Dîmbovița — ne spune 
Gheorghe Manea. Combinatul de 
lianți și azbociment din Fieni, de 
exemplu, a expediat partenerilor 
externi 30 000 de tone ciment mai 
mult fată de prevederile planului 
pentru această perioadă. De ase
menea, produsele purtind marca 
„Arctic" a întreprinderii de frigi
dere din Găești — apreciate de 
partenerii externi pentru calitățile 
și performantele lor tehnico-func- 
ționale — sînt solicitate și se ex
portă în acest an și in alte țări, 
printre care R.P. Chineză. Belgia, 
Franța, R.A. Egipt și Olanda. Pro
dusele sînt livrate la export în mod 
ritmic, la termenele stabilite și in 
conformitate cu condițiile stipulate 
în contracte.
i

Noi capacități de pro
ducție Corespondentul nostru 
pentru județul Teleorman, Stan 
Ștefan, ne-a dat ieri de veste că 
la Schela de producție petrolieră 
Videle au fost racordate la circui
tul productiv 18 sonde noi. Pe baza 
unor programe anume întocmite, 
muncitorii și specialiștii schelei ur
măresc, prin preluarea „din mers" 
a sondelor noi de la unitatea de 
foraj, scurtarea termenelor de e- 
xecuție a probelor de producție cu 
3—4 zile, ceea ce duce la sporirea 
cantităților de țiței extras. Pină la 
sfîrșitul anului vor mai fi puse in 
funcțiune alte 120 de sonde noi.

La rindul său, Marin Oprea ne 
transmite :

— Colectivul Antreprizei de 
construcții industriale din Cluj-Na- 
poca a realizat și dat in funcțiune 
la combinatul de pielărie și în
călțăminte „Clujeana" din localita
te o nouă secție de accesorii teh
nologice din piele și curele de 
transmisie cu inserție poliamidică.

Si mai aflăm cu bucurie faptul 
că în actualul cincinal colectivul 
Antreprizei din Cluj-Napoca a pus 
în funcțiune 83 de capacități de 
producție, din care 23 înainte de 
termen.

La întreprinderea de confecții 
din Baia Mare, unitate ale cărei 
produse sînt deosebit de solicitate 
pe piața internă, au început lucră
rile de extindere a capacității de 
producție. După cum ne informea
ză corespondentul nostru Gheorghe 
Susa. nu este vorba de o „simplă 
extindere", ci de o investiție im
portantă, care va face ca. practic, 
actuala capacitate de producție a 
Întreprinderii să se dubleze. O in
vestiție bine venită, care va duce 
la sporirea numărului de locuri de 
muncă pentru femei în acest pu
ternic centru minier al tării.

Petre POPA
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IN INTIMPINAREA ALEGERILOR DE LA 17 MARTIE
Plecarea președintelui P. C. din Austria

iNTtl.NIRILE DINTRE CANDIDAȚI ȘI ALEGĂTORI 
Bilanțul actualei legislaturi, perspectivele celei viitoare - 
în centrul amplului dialog democratic din campania electorală

Vineri a părăsit Capitala delega
ția Partidului Comunist din Aus
tria, condusă de Franz Muhri, pre
ședintele partidului, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., a efectuat o vi
zită în România.

La plecare, oaspeții austrieci au 
fost salutați de tovarășul Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid. 

(Agerpres)

Cronica zilei

MUNCA ȘI SPIRITUL CIVIC 
PREȚUITE ÎN EGALĂ MĂSURĂ
Amfiteatrul Institutului de chi

mie din Cluj-Napoca. Sint aici pre- 
zenți zeci de cetățeni din cartierul 
Grigorescu — circumscripția elec
torală județeană nr. 35 — care au 
venit la întilnirea cu candidații 
F.D.U.S. pentru alegerile de la 17 
martie, prof. dr. Gheorghe Marcu 
și prof. dr. Emil Munteanu. Primul
— director al Institutului de chi
mie, cel de-al doilea — director al 
Filialei Institutului de cercetări și 
proiectări pentru tehnică de calcul
— două din cele peste 30 de uni
tăți de cercetare științifică din ju
dețul Cluj. Participants la intilni- 
re, între care Rozalia Gabor, re
prezentantă a consiliului județean 
al F.D.U.S., cercetătorii științifici 
Gheorghe Pop și Elisabeta Vereș, 
de la Institutul de chimie, Corne- 
liu Crăciun, de la Institutul de teh
nologie izotopică și moleculară, 
Gavrilă Pleșcan, pensionar, secre
tarul biroului organizației de bază 
din cartier, s-au referit în cuvin- 
tul lor la realizările obținute In pe
rioada dintre cele două legislaturi 
și. implicit, la împlinirile din cir
cumscripția lor electorală, care în
tregesc succesele și frumusețile 
orașului de pe Someș din acești 
ani.

In cele două institute din cartier, 
care, spuneau vorbitorii, „consti
tuie o puternică platformă a știin
ței clujene", s-au dat in funcțiune 
noi laboratoare și stații-piiot pen
tru cercetare și microproducție, 
ceea ce a determinat abordarea și 
rezolvata*  ujfor importante jiroble-; 
rtw? științifice și tehnice din 'pro'-*  
gramele naționale prioritare. în ca
drul Institutului de chimie s-au 
pus la punct mai multe tehnologii 
noi și au fost realizate produse 
chimice de sinteză fină, destinate 
dezvoltării și modernizării agricul
turii, industriei alimentare, altor 
ramuri ale economiei naționale. 
Activitatea Institutului de tehnolo
gie izotopică și moleculară, care se 
află tot în această circumscripție 
electorală, se remarcă prin reali
zări deosebite, cum sint izotopii sta
bili utilizați in economie, medici
nă, cercetarea științifică, prin teh
nologii și aparatură pentru progra
mul nuclear și cercetarea spațiului 
cosmic ș.a.

• Rămășagul : SCALA (11 03 72) — 9;
11; 13: 15; 17; 19. EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11; 13: 15: 17; 19. GLO
RIA (47 46 75) — 8: 10: 15: 17; 19. STU
DIO (59 53 15) — 9.30; 11.30; 13,30; 15.30; 
17,30; 19,30.
• Aventurile Iul Tom Sawyer, Moar

Alta este și imaginea de azi a 
■cestui cartier în comparație cu 
cea din urmă cu cîțiva ani — au

subliniat in cuvîntul lor Rozalia 
Gabor și Gavrilă Pleșcan. Au fost 
construite în jurul celor două in
stitute ansambluri noi de locuințe, 
complexe comerciale și alte obiec
tive sociale. Ansamblul de locuin
țe — denumit de arhitecți „Aca
demiei" — cu sute de apartamente 
păstrează acum doar numele unor 
străzi ale vechii zone de locuințe, 
care amintesc de istoria patriei, de 
personalități de seamă ale culturii 
și științei din țara noastră. Pe ma
lul sting al Someșului s-au construit 
un bulevard ce poartă numele de 
„1 Decembrie", terenuri de sport și 
de joacă pentru copii, iar de cea
laltă parte a riului, lingă parcul 
sportiv universitar, s-a amenajat, 
și cu contribuția cetățenilor din 
cartierul Grigorescu, Parcul Roze
lor, o modernă bază sportivă și d« 
agrement.

Referindu-se la candidații 
F.D.U.S., vorbitorii au spus că cei 
doi oameni de știință clujeni sint 
bine cunoscuți nu numai în aceas
tă circumscripție, ci și în munici
piu și județ. Ei se bucură de sti
ma și încrederea colectivelor insti
tutelor pe care le conduc, pentru 
realizările lor științifice și in învă- 
țămint, pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea economică și socială a 
județului. Oricare dintre ei va fi 
ales deputat va reprezenta cu cin
ste cercetarea științifică clujeană 
in consiliul popular județean și va 
contribui, prin priceperea, inițiati
va și spiritul de organizare și ac-

. țiune, la .rezolvarea problemelor.de .
• interes crbștest dirt caftidr. • •• • •

Dialogul purtat între candidații 
F.D.U.S. și alegători a constituit și 
un bun prilej de a aduce in aten
ție unele propuneri și sugestii pen
tru mai buna gospodărire și înfru
musețare a acestei zone a munici
piului. întilnirea a dat, totodată, 
expresie hotăririi cetățenilor din 
circumscripție, români și maghiari, 
ca votul ce-1 vor da candidaților 
F.D.U.S. să fie întărit prin fapte 
deosebite de muncă și creație, prin 

. ample acțiuni gospodărești, pentru 
a transpune neabătut în viață, fie
care la locul său de muncă, lumi
nosul program al partidului de în
florire continuă a patriei noastre 
socialiste.

Marin OPREA 
corespondentul „Sclnteii"

CU PARTICIPAREA TUTUROR, 
ÎN FOLOSUL TUTUROR

întilnirea dintre cetățenii din 
circumscripția electorală municipa
lă Tulcea nr. 40 și candidați! 
F.D.U.S. în alegerile de la 17 mar-

tie — maiștrii constructori Ion 
Schinbinschi și Constantin Pîrvu — 
a avut loc în unul din cele mai 
mari cartiere ale municipiului Tul

cea, cel din Imediata vecinătate a 
platformei industriale. „în acest 
cartier, de-a lungul legislaturii 
care se încheie, au rămas din tre
cut doar denumirile unor străzi — 
spunea maistrul Vasile Ursu. Ele 
au fost păstrate fiindcă simboli
zează evenimente scumpe nouă 
tuturor: Victoriei și 11 Iunie. Lo
cul străzilor înguste, Întortocheate, 
al caselor mici și dărăpănate a 
fost luat de un modern ansamblu 
de locuințe, cel mai mare din mu
nicipiul Tulcea, cu străzi largi, 
străjuite de blocuri impunătoare, 
cu arhitectură originală — îmbi
nare fericită a liniei moderne cu 
cea a arhitecturii dobrogene tra
diționale. La parterul celor mai 
multe blocuri s-au construit ma
gazine elegante, unități prestatoa
re de servicii. Cele circa 3 000 de 
apartamente înălțate în cartierul 
nostru în anii acestei legislaturi 
sint o mărturie a grijii partidului 
și statului nostru pentru asigura
rea unor condiții tot mal bune de 
viață tuturor celor ce muncesc. Re
cunoscători acestui efort, noi. be
neficiarii acestor condiții, sîntem 
datori să punem și mai serios 
umărul la ceea ce urmează să se 
realizeze în orașul nostru. în pri
mul rînd, să păstrăm și să gospo
dărim cu grijă aceste bunuri de 
care dispunem, adăugind cartieru
lui în care trăim noi frumuseți. 
Cind spun aceasta am în vedere 
amenajarea unor noi spații verzi, 
a locurilor de joacă pentru copii, 
plantarea florilor și arbuștilor or
namentali, dar și construirea unul 

J ștrandj ji jicri spații de jny jț^fnjpt".
Am reprodus în întregime ’ cu

vîntul maistrului Vasile Ursu, fi
indcă sintetizează modul responsa
bil în care s-a desfășurat Intilni- 
rea Intre candidații F.D.U.S. și 
alegători. Fiecare dintre cei care au 
luat cuvintul a subliniat, în mare 
sau In amănunt, ce s-a înfăptuit în 
actuala legislatură in această cir
cumscripție, în orașul de la porțile 
Deltei Dunării. în ultimii cinci 
ani, in acest cartier s-au con
struit, pe lingă numărul mare 
de apartamente, o policlinică, 
care asigură 600 de consultații zil
nic, un liceu cu 20 săli de clasă, 
aproape 1 000 mp spații comerci
ale, o frumoasă Casă a cărții, s-a 
dublat capacitatea uzinei de ali
mentare cu apă a orașului. Prin 
munca prestată de cetățeni, care 
in acest ansamblu de locuințe in- 
sumează lucrări în valoare de 
peste 30 milioane lei pe an, au 
fost amenajate noi locuri de joacă 
pentru copii, spațiile verzi s-au 
extins cu 5 hectare, s-a încheiat 
amenajarea zonei de agrement din 
preajma lacului Ciuperca și la un 
parc de distracții pentru copii. Iar 
numărul arborilor și arbuștilor

plantați se ridică la aproape 10 000.
Nota caracteristică a întîlnirii a 

constituit-o faptul că realizările 
mari obținute în actuala legisla
tură nu âu constituit un prilej de 
automulțumire. Ce iși propun să 
realizeze cetățenii din această Cir
cumscripție în etapa următoare? 
Lucrările de construcție la ansam
blul de locuințe din această zonă 
fiind încheiate, principala preocu
pare va fi buna gospodărire și în
frumusețarea cartierului. în zecile 
de mii de ore de muncă patriotică 
pe care s-au angajat să le pres
teze va fi amenajat un nou parc in 
zona străzii „Victoriei", vor spori 
spațiile verzi, se vor planta mai 
multe flori și arbuști pentru a asi
gura o ambianță tot mai plăcută 
cartierului. S-a propus, de aseme
nea. ca. din materiale recuperabile,

locatarii, în cea mai mare parte 
meseriași în unitățile economice 
tulcene, să construiască instalații 
solare pentru asigurarea apei calde 
în locuințe. Experiența unităților 
economice din oraș care au in 
funcțiune astfel de instalații — 
spuneau participant^ la întîlnire 
— îndeamnă la preluarea acesteia 
și de către cetățenii din circum
scripția electorală municipală nr. 
40.

Sint propuneri și acțiuni prin 
care toți participanții la această 
întîlnire s-au angajat să-și aducă 
contribuția la înflorirea cartieru
lui și municipiului. Pentru ca viata 
lor să fie tot mai bună.

Neculai AM1HULESE1 
corespondentul „Scinteii"

FRUNTAȘII ȘTIU SĂ VORBEASCĂ
PRIN FAPTE

Președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Nicolae Giosan, a 
avut, vineri, o întrevedere cu lordul 
Wilson, fost prim-ministru al Marii 
Britanii, cu membri ai Camerei Lor
zilor, Camerei Comunelor și oameni 
de afaceri britanici, care efectuează 
o vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii au fost evi
dențiate relațiile de prietenie și cola
borare dintre România și Marea 
Britanie, contribuția pe care sint 
chemate să o aducă în continuare 
parlamentele și parlamentarii din 
cele două țări la amplificarea și 
diversificarea raporturilor bilaterale, 
la instaurarea unui climat de pace 
și înțelegere pe continentul euro
pean și în întreaga lume.

Aspecte ale extinderii și aprofun
dării schimburilor comerciale și co
operării economice pe baze reciproc 
avantajoase româno-britanice au 
fost abordate în cadrul discuțiilor 
purtate de oaspeți la conducerile Mi
nisterului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Ministerului Industriei Ușoare și Mi
nisterului Industriei Chimice.

Tovarășul Nicu Ceaușescu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, a primit, vi
neri, pe Bright Akwetey, președinte 
al Mișcării Internaționale a Tinere
tului și Studenților pentru Națiuni
le Unite (I.S.M.U.N.), care, la invita
ția Asociației Tineretului și Studen
ților din România pentru Națiunile 
Unite (A.T.S.R.N.U.), face o vizită In 
țara noastră.

In cadrul discuției care a avut loc 
s-a efectuat un schimb de opinii și 
Informații privind aspecte actuale 
ale mișcării internaționale de tineret 
și studenți, evidențiindu-se necesi
tatea creșterii participării tinerilor 
de pretutindeni la soluționarea pro
blemelor majore ale contemporanei
tății. A fost subliniată importanța 
sporirii eforturilor tuturor organiza
țiilor naționale, regionale și interna
ționale de tineret și studenți pentru 
marcarea corespunzătoare a Anului 
Internațional al Tineretului, pentru 
ca această amplă manifestare să 
conducă Ia amplificarea participării 
și răspunderii tineretului în dezvol
tarea națională, în viața internațio
nală, la împlinirea drepturilor și 
aspirațiilor legitime care animă 
tînăra generație a lumii contem
porane.

La Nojorid ti se vorbește de hăr
nicie ca despre o stare de fapt co
tidiană. Si nu întimplător. Spiri
tul activ, întreprinzător al mun
cii localnicilor își găsește ar
gumente în bogatele prefaceri 
economice șl edilitar-gospodărești 
înfăptuite în legislatura al cărei 
bilanț il facem. Acești ani. cu spo
rul lor de hărnicie, au însemnat 
deopotrivă construirea a 5 blocuri 
de locuințe, dintre care 4 cu spații 
comerciale și prestatoare de ser
vicii la parter, a 100 case noi, a 
unei școli generale, a unei brutării, 
a unui ștrand cu apă geotermală, 
a unei -sere frrmulțitor,;a .uțjei^cțn-, 
fi-Sle*  telefonice?*  Izbînz’i la care se' 
adaugă-extinderea rețelei de distri
buție a apei potabile pe 16 km, 
modernizarea a 6 km de drum și 
altele. Nu e de mirare că local
nicii țin să se mlndrească cu felul 
în care au știut să confere fiecărui 
an noi împliniri.

— Dacă noi înșine n-am fi parti
cipat Ia aceste prefaceri, aproape 
că nu ne-ar veni să credem că 
toate s-au înfăptuit numai în 5 ani 
— ne spunea loan Chivari, prima
rul comunei-. Pentru noi însă cea 
mai bună „evidență" a propuneri
lor o constituie realizarea lor.

De la aceste realități, ce înmă
nunchează o prețioasă încărcătură 
de muncă, au pornit dezbaterile 
dintre alegători și cel doi candidați 
ai F.D.U.S. pentru circumscripția 
electorală județeană nr. 127 — Cră
ciun Creț, șeful secției arhitectură, 
sistematizare, tehnică și investiții 
de la Consiliul popular județean 
Bihor, și Liviu Ovidiu Tărău, ln- 
spector-șef la inspecția județeană 
pentru construcții. Ceea ce a im
presionat a fost tocmai spiritul în 
care cetățenii s-au angajat să ob
țină noi realizări în dezvoltarea 
edilitară a comunei. „Ne-au fost

înfățișate aici bogatele realizări Ia 
care, știm bine, noi înșine am con
tribuit cu propunerea și cu fapta — 
spunea în cuvintul său alegătorul 
Ioan Sana. Mai avem însă drumuri 
care așteaptă mîna de gospodar. 
Se simte de pe acum primăvara si 
propun să trecem mai hotărit la 
reîmpietruirea celor desfundate, fo
losind mai cu seamă atelajele. E 
doar In interesul nostru să gos- 
-podărim cît mai bine comuna". 
Mult discutate au fost, pe bună 
dreptate, problemele legate de spo
rirea producțiilor în agricultură, 
precum și în gospodăriile popu- 

Jațîei.. .„An de an .’ ne-am onorat 
'obligațiile' la fondul de stat, releva 
alegătorul Dumitru Tîrla, pre
ședintele cooperativei agricole din 
comună. Știm cu toții că la noi 
adevăratul gospodar se judecă după 
numărul animalelor ce le crește. 
De aceea propun să continuăm, cu 
forțe sporite, acțiunile de moder
nizare șl fertilizare a pășunilor, 
executînd totodată și foraje pentru 
apă potabilă pe pășuni. Avem ga
ranția că astfel vom livra șl în 
acest an Integral cantitățile de pro
duse agroalimentare contractate". 
Aceeași idee, accentulnd mai ales 
necesitatea îmbunătățirii structurii 
bazei furajere, a fost subliniată și 
de alegătorul Petru Abrudan, di
rectorul Asociației economice inter- 
cooperatiste Nojorid.

„Indiferent cine va fl alesul nos
tru la 17 martie, arăta alegătoarea 
Maria Culici, să știe dinainte că 
va beneficia de tot sprijinul nos
tru. Ne numărăm printre fruntași 
și știm prea bine că titlul de frun
taș se recucerește în fiecare zl. 
Atunci cînd pun umărul și alegă
torii și deputății".

Ioan LAZA
corespondentul „Sclnteii*

Adunări festive cu prilejul
zilei de

Ziua de 8 Martie a fost sărbătorită 
în întreaga țară prin adunări festi
ve, alte manifestări politico-educati
ve și cultural-artistice. prilej de 
omagiere a femeii din țara noastră, 
care, prin exemplare fapte de mun
că, prin activitatea sa creatoare, 
este angajată plenar in marile pre
faceri ale României socialiste.

Participantele la adunările festive 
au adresat tovarășului Nicolae 
'Ceatițescir -• telegrame In- care sint 
exprimate sentimentele de aleasă 
prețuire și inaltă considerație ale 
milioanelor de femei din întreaga 
tară față de cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, recunoștința fierbinte 
pentru grija statornică manifestată 
in vederea creșterii rolului și contri
buției femeilor în societatea noastră.

în telegrame se aduce un fierbinte 
omagiu tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru activitatea neobosită desfășu
rată in conducerea partidului și sta
tului. pentru contribuția sa de largă 
recunoaștere internațională la dez
voltarea științei, învățămîntului și 
culturii în țara noastră.

Telegramele dau expresie angaja
mentului milioanelor de femei din 
Întreaga țară de a acționa. împreu
nă cu Întregul popor, pentru trans-

tv

---------------------------------- AGENDĂ ELECTORALĂ

13.00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă • De la 

Mihăleștl la vale... (cîntece) 
© Gala desenului animat • Micile 
povesti ale marelui ecran ; „Ce
nușăreasa" • Cîntecul cuvintelor. 
(Moment poetic dedicat Zilei fe
meii) • Afiș electoral. O călăto
rie șl trei popasuri pe ruta Bucu
rești — Tîrgoviște. (Reportaj) 
• Povestea lui Romeo și a Julie- 
tei sale (partea a Il-a) • Atlas 
muzical • Telesport • Trei melo

8 Martie
punerea în viață a istoricelor hotă- 
rîri ale Congresului al XlII-lea al 
partidului, de a-și aduce o tot mai 
mare contribuție in opera de edifi
care a socialismului și comunismului 
pe pămînt românesc, de ridicare a 
patriei noastre socialiste pe noi culmi 
de progres și civilizație.

★
Cu prilejul zilei de 8 Martie. Ziua 

internațională a femeii, in Capitală 
a avut loc un spectacol festiv.

La spectacol au luat parte membre 
ale Consiliului Național al Femeilor, 
activiste de partid și de stat, repre
zentante ale organizațiilor de masă 
și obștești, femei din diverse sectoa
re de activitate.

Au asistat reprezentante ale orga
nizațiilor de femei de peste hotare, 
care au participat la Conferința na
țională a femeilor, precum și soții 
ale șefilor misiunilor diplomatice 
acreditați la București.

La reușita spectacolului, care s-a 
constituit într-un cald omagiu adus 
femeilor din țara noastră, participan
te active la opera de construire a 
socialismului și comunismului, și-au 
adus contribuția actori de frunte și 
cunoscute ansambluri artistice din 
Capitală. (Agerpres)

dii, trei compozitori, trei inter
pret!

14,45 Săptămîna' politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • Agendă electorală
19,20 Pe coordonatele dezvoltării. Tara 

între două legislaturi. Un univers 
într-o cetate. (Reportaj)

19,35 Tele enciclopedia • București — 
mărturii arheologice O Fenomene 
naturale. Formarea valurilor 
• Artă universală — Van Gogh

20,00 Parada șlagărelor. Selectiuni din 
Gala interpreților Concursului de 
muzică ușoară românească Melo
dii ’84.

20.40 Film artistic. „Victoria Elisabetei*.  
Partea I

21.40 Mondoviston
21,50 Telejurnal

• în aceste zile, cînd întregul 
nostru popor se pregătește pentru 
alegerile de la 17 martie, in satele, 

. comunele și așezările urbane din 
județul Ialomița au loc manifestări 
politico-ideologice și cultural-edu
cative menite să reliefeze marile 
realizări ale „Epocii Ceaușescu" și 
succesele dobîndite intre cele două 
legislaturi.

La casele de cultură, cluburile 
muncitorești și căminele culturale 
au avut și au loc. expuneri și sim
pozioane. spectacole în care sint 
prezentate recitaluri de poezie, 
montaje muzical-coregrafice. filme. 
Dintre expunerile și simpozioanele 
ce au avut loc în municipiul Slobo
zia, orașele ■ Fetești, Urziceni și 
Tăndărei, în comunele Miloșești, 
Scînteia, Grivița, Munteni-Buzău, 
Manasia, Movila, Stelnica. Fier
binți și Movilița. am reținut : „Vo
tăm al țării viitor" ; „Agricultura

(Urmare din pag. I)
cepției originale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — prin care se 
asigură conducerea tării de către 
popor, pentru popor. Aș spune că 
in țara noastră democrația este o 
expresie a unității și unitatea o ex
presie a democrației. Fără această 
întrepătrundere, succesele noastre 
ar fi fost de neconceput — atit pe 
planul intregii țări, cît și pe plan 
mai restrîns, aici. în întreprinderea 
noastră. Intimpinăm alegerile de la 
17 martie cu citeva realizări de care 
putem fi mindri : valoarea produc- 
ției-marfă a crescut in actuala le
gislatură cu peste 600 de milioane 
lei ; productivitatea muncii cu 21 
Ia sută : într-un singur an. în 
1984, producția a fost reînnoită în 
proporție de 98.2 la sută. Aș putea 
să mai prezint și alte cifre din cele 
pe care le analizăm in consiliu, dar 
mi se par suficiente acestea pentru 
a demonstra ce a însemnat pentru 
întreprinderea noastră actuala legis
latură. In calitate de cetățeană a 
municipiului, vreau să spun că ac
tuala legislatură mi-a adus, ca mul
tor altora, o mare bucurie : timpul 
parcurs pe drumul dintre locuință și 
fabrică s-a redus la mai puțin de 
jumătate prin intrarea in funcțiune 
a metroului. Avem stația chiar in 
fața întreprinderii. Voi vota la 17 
martie cu convingerea că votez pen
tru progresul neabătut al patriei, 
pentru democrație, pentru socialism.

„Oameni de știință. cercetători ! 
— cheamă Manifestul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Dez- 
voltînd bogatele tradiții ale științei 
românești, munciți neobosit pentru 
promovarea celor mai noi cucerirt 
ale științei în toate domeniile... Fa

socialistă pe coordonatele noii re
voluții agrare" ; „Legile țării — le
gile noastre"; „Epoca Ceaușescu — 
cea mai rodnică perioadă din isto
ria patriei" ; „Ialomița — prezent 
și perspectivă". în comunele Gir- 
bov-i, Bucu, Cosîmbești. Săveni. Su- 
diți, Bordușani și Făcăeni au fost 
prezentate cicluri de filme artistice 
și documentare care atestă marile 
împliniri socialiste, revoluționare 
ale poporului român sub conduce
rea partidului. (Mihai Vișoiu).

• în ultimele două săptămîni in 
toate localitățile din județul 
Buzău au avut loc peste 200 
de manifestări politice și cul
turale — dezbateri, expuneri, sim
pozioane. mese rotunde, tribune 
ale democrației, spectacole de 
muzică și poezie patriotică, de
dicate alegerilor de la 17 mar
tie. In organizarea comitetului 

însuflețitor îndemn la noi și mărețe înfăptuiri
ceți totul pentru afirmarea cit mai 
puternică a gindirii științifice și 
tehnice originale românești, pentru 
creșterea necontenită a aportului ei 
la îmbogățirea tezaurului cunoaș
terii universale !“.

— Nu este deloc întimplător — 
ne declară acad. prof. univ. Nicolae 
Teodorescu, președintele Asociației 
oamenilor de știință din România — 
ca Manifestul evocă bogatele tra
diții ale științei românești pentru 
că. socotesc eu, în felul acesta se 
subliniază încă o dată că in țara 
noastră oamenii de știință au fost 
întotdeauna una cu poporul, „suflet 
din sufletul poporului", au făcut 
cauză comună cu aspirațiile și cu 
lupta maselor populare. Această 
unitate dintre popor și intelectuali
tatea ieșită din rindurile lui a de
venit totală în anii revoluției socia
liste. Ea este o expresie a comuni
tății de ideal a tuturor celor ce 
muncesc, pe de o parte, iar pe de 
alta a faptului că socialismul dă 
cimp larg de afirmare gîndirii crea
toare, că potențează forțele crea
toare ale societății. In anii noștri, 
mai cu seamă in anii ce s-au scurs 
de la gloriosul Congres al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, in 
„Epoca Ceaușescu", știipța româ
nească. a dovedit că știe să servească 
interesele supreme ale poporului, 
că slujitorii ei. alături de muncitori 
și de țărani, de toate categoriile de 
oameni ai muncii, șl-au adus și iși 
aduc contribuția la realizarea ma
rilor programe de dezvoltare a pa
triei. Votul nostru în alegerile de la 
17 martie va semnifica o reiterare a 
deciziei unanime de a ne amplifica 
aportul la traducerea în viață a ho- 
tărîrilor istorice ale Congresului al 
XlII-lea al partidului. 

județean al U.T.C., la toate cir
cumscripțiile electorale din mu
nicipiul Buzău și județ au avut 
loc dezbateri și întilniri ale celor 
mai tineri alegători cu activiști 
de partid, fruntași în producție, sub 
genericul „Votul tinerilor — un 
vot pentru viitorul de aur al 
României socialiste". De asemenea, 
în marile unități economice din 
județ s-a desfășurat un ciclu de 
expuneri pe tema „Coordonatele 
dezvoltării economico-sociale a ju
dețului Buzău in cincinalul 
1986—1990, prefigurate de docu
mentele Congresului al XlII-lea al 
partidului". în cadrul manifestării 
„Zilele cărții pentru femei", la în
treprinderea „Textila". Filatura de 
lină pieptănată. Întreprinderea de 
tricotaje, la cluburile „Femina" 
din Buzău și Rîmnicu Sărat au 
fost organizate manifestări cultu

— Și comuna noastră este o 
ilustrare elocventă a bilanțului 
actualei legislaturi — ne spune 
cooperatoarea Elena Carp, din co
muna Bosanci, județul Suceava. 
Cooperativa noastră a obținut în 
1984 cele mai bune realizări de 
la întemeierea ei : la majoritatea 
culturilor, recoltele au fost duble 
față de 1980 — 69 980 kg la sfecla de 
zahăr, față de 32 340 kg și 40 250 kg 
la cartofi, față de 19 362 kg. Averea 
obștească a crescut de la 40 600 000 
lei la 73 500 000. In aceeași perioadă, 
adică în actuala legislatură, s-au 
construit 86 de case noi. un bloc de 
locuințe, o școală cu patru săli de 
clasă si s-a modernizat localul școlii 
existente. A crescut gradul de meca
nizare, s-a modernizat alimentarea 
cu apă și altele. In totul, comuna 
și-a schimbat infățișarea. s-a îm
bunătățit traiul oamenilor. Comuna 
noastră are cel mai mâțe indice de 
natalitate din județ. Noi privim cu 
încredere viitorul, pentru că știm că 
avem un cîrmaci înțelept și cuteză
tor, pe marele erou contemporan, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
că sintem hotăriți să nu precupețim 
nici un efort consacrat Înfloririi tă
rii. pentru că puterea noastră stă in 
unirea noastră. Chemările Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
răsună cu putere în inimile noastre 
și le răspundem ca un singur om. 
La 17 martie votăm pentru binele 
nostru, al fiecăruia, pentru binele 
comunei noastre, pentru binele și 
fericirea întregului popor.

Proiecte, voință de a le împlini, 
certitudini. Pretutindeni pe cu
prinsul patriei cei ce muncesc iși 
exprimă incă o dată hotărirea de a 
munci pentru mersul neabătut îna
inte al patriei socialiste pe temeiul 
realizărilor prezente. Despre această 

ral-educative sub genericul „Fe
meia — participant activ la edifi
carea socialismului in patria noas
tră". (Stelian Chiper).
• In cadrul manifestărilor poli

tico-educative și cultural-artistice 
dedicate alegerilor de la 17 martie, 
la Casa municipală de cultură din 
Bistrița a fost prezentată expune
rea „Contribuția României, a pre
ședintelui său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la edificarea unei Eu
rope unite, la triumful păcii și co
laborării în întreaga lume". La 
casa alegătorului din comuna Ga
lații Bistriței, diverse grafice, foto
grafii și alte materiale ilustrative 
evidențiază spectaculoasa sporire 
a puterii industriale a județului 
Bistrița-Năsăud in actualul cinci
nal. Așezămintele culturale din 
comunele Coșbuc, Silvașu de Cîm- 
pie, ca și satele aparținătoare a-

hotărîre, despre temeiurile ei ne 
vorbește și maistrul Victor Hogye 
de la întreprinderea de mașini- 
unelte din Marghita, județul Bihor.

— Prezentul și viitorul Republicii 
Socialiste România sint, desigur, 
prezentul și viitorul tuturor cetățe
nilor ei, fără deosebire de naționa
litate. In țara noastră problema na
țională a fost strălucit rezolvată. O 
știm, o simțim cu toții, pentru că 
în orice domeniu al vieții politice, 
economice, sociale, culturale există 
aceleași drepturi și îndatoriri pentru 
români sau maghiari sau germani, 
pentru oamenii muncii de orice na
ționalitate ar fi ei. Un exemplu con
cludent : chiar Marghita, care, in 
actuala legislatură, a devenit al 
doilea oraș industrial al județului ; 
români și maghiari ne bucurăm în 
chip egal de roadele acestei creșteri 
spectaculoase. Unitatea făurită în 
anii construcției socialiste este uni
tatea de granit a celor înfrățiți sub 
soarele aceluiași ideal, a celor care 
vorbesc o singură limbă, limba 
muncii unite pentru progresul și 
bunăstarea patriei comune. Româ
nia socialistă. Alegerile de deputați 
de la 17 martie sint încă un prilej 
pentru toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, de a-și 
manifesta atașamentul profund fată 
de politica Partidului Comunist Ro
mân. unitatea de nezdruncinat in 
jurul forței politice conducătoare a 
poporului român, in jurul conducă
torului nostru înțelept, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

...In actuala legislatură — cea mai 
mare parte a ei — Sorin Năsălean 
a . fost student al Facultății de elec
trotehnică din Cluj-Napoca ; a ab
solvit-o anul trecut. Acum, în mar
tie 1985. este de cinci luni inginer 
la „Electromureș". In ciuda acestei

cestora au găzduit o serie de ma
nifestări gen întrebări și răspun
suri. în cadrul cărora cetățenilor 
le-au fost prezentate perspectivele 
dezvoltării economico-sociale din 
așezările natale în viitoarea legis
latură.

La întreprinderea de produse 
electrotehnice din Bistrița a fost 
prezentată conferința : „Alege
rile de deputați, eveniment po
litic major, prilej de puternică an
gajare în înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XlII-lea al P.C.R.", 
iar în comunele Ilva Mare și 
Telciu, Tiha Bîrgăului și Maieru — 
expunerile : „Esența democratică și 
umanistă a legii electorale" și „Vo
tăm mărețele înfăptuiri ale vremu
rilor noastre". Toate aceste acțiuni 
au fost urmate de recitaluri de 
poezie patriotică și revoluționară. 
(Gheorghe Crișan).

„vechimi" in muncă, a contribuit de 
pe acum la proiectarea unuia dintre 
noile produse reprezentative ale în
treprinderii.

— Sint de aici, din Tirgu Mureș, 
âm făcut liceul „Alexandru Papiu 
Ilarian". Cum se zice, am crescut o 
dată cu orașul și orașul a crescut o 
dată cu mine. Sint unul dintre su
tele de mii de tineri care în viitorii 
ani vor încerca să dea tot ceea ce 
este mai bun în ei pentru a răsplăti 
în felul acesta marea investiție — 
morală și materială — a generațiilor 
mai vîrstnice. să răspundă in felul 
acesta grijii pe care partidul și sta
tul nostru o acordă tineretului, for
mării sale pentru muncă și viață. 
Este felul nostru de a demonstra că 
în lupta pentru prosperitatea și mă
reția României socialiste, tineri și 
virstnici, sîntem cot la cot, că gîn- 
dim și acționăm minați de aceleași 
idealuri. în numele acelorași năzu
ințe.

...PE TOT CUPRINSUL PATRIEI, 
în aceste zile de efervescență poli
tică. una dintre dominantele tablou
lui social este, fără îndoială, mani
festarea unanimității de gindire și 
simțire a întregului popor, strîns 
unit in jurul partidului, al to
varășului Nicolae Ceaușescu. Sub 
semnul înalt al democrației munci- 
torești-revoluționare, cei ce mun
cesc își manifestă, în aceste zile, 
hotărirea de a acționa neabătut pen
tru îndeplinirea programelor de dez
voltare a patriei, de a face totul 
pentru înaintarea fermă a Româ
niei pe noi culmi ale progresului și 
civilizației socialiste.

Georqe Radu CHIROV1C1 
cu sprijinul corespondenților 
„Sclnteii"

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 9 martie, ora 20 —■ 12 mar
tie, ora 20. In tară : Vremea va fi în 
general rece, cu cerul variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale, mai ales sub formă de ninsoare, 
exceptînd sud-vestul țării, unde vor fi 
și sub formă de burniță și ploaie, fa- 
vorizînd producerea poleiului. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu unele

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 14; Comedie de 
modă veche — 18,30; (sala Atelier) : 
Intre patru ochi — 15: Intre cinci și 
fapte — 19; (sala din Piața Cosmo- 
nauțllor, 11 07 57) : Intre patru ochi 
(B) - 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice**.  Liliana Mânu — 
vioară. Lucia Lăzărescu — pian —
17.30.
• Opera Română (13 18 57) : Lakmă
- 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Văduva veselă — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Romeo șl Julieta la sfirșit de noiem
brie — 15: Neinsemnații — 19,30;
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : An
chetă asupra unui tinăr care nu a 
făcut nimic — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică 
Popescu — 14; Fluturi, fluturi — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Romanță tlrzie — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) ; 
Arma secretă a lui Arhimcde — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
MagHeru) : Insomnie — 18: (sala Stu
dio) : Copiii soarelui — 18.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic.
14 72 34) : Arta conversației — 14,30; 
Amadeus — 18,30; (sala Giuleștl,
18 04 85) : Jean, fiul lui Ion — 18.30.
• Teatrul satirlc-muzlcal ,.C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
18.30.
• Teatrul „Ion Creangă* * (50 26 55) : 
Șl dacă se Invirtește — 9: Pinocchio
— 15.
• Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 15.30; 19.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Dragostea pusă la încerca
re — 15,30: Anchetă asupra unui tinăr 
care nu a făcut nimic — 19.

cinema 

intensificări din sectorul sud-estlc. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 10 și zero grade, mai 
coborîte în primele nopți în centrul 
și nord-estul țării, dar mai ridicate în 
sud-vest, iar cele maxime între minus 
4 și plus 6 grade, pe alocuri mai ri
dicate în vest. Dimineața ceață locală. 
In București : Vremea va fi în gene
ral rece, cu cerul temporar noros, fa
vorabil ninsorii slabe. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 5 și 
minus 2 grade, iar cele maxime între 
minus 1 și plus 3 grade. Dimineața 
ceață.

tea Iul Joe Indianul : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 12: 15,15; 18,30.
• Revanșa : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9 ■ 11 * 13 * 15 * 17' 19.
• Rldeți ca-n ’viață : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13: 15; 17.
• Serbările galante ; VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Raliul : POPULAR (35 15 17) — 15; 
17; 19.
• Fapt divers : MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19.
• Nemuritorii : TOMIS (21 49 46) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Adela: ARTA (213186) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19.
• Rîpa : SALA MICĂ A PALATU
LUI — 16,45; 19,30.
• Tată! meu pe termen scurt — 15; 
17, Vară scurtă — 19 : COTROCENI 
(49 48 48).
• Departe de Tipperary — 9, Jan
darmul și extratereștrii — 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.
• Pirații secolului XX : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Undeva, cindva: LUMINA (14 74 16)
— 9/ 11,30; 14; 16,30; 19.
• Pe urmele șoimului : DOINA 
(16 35 38) — 9; 14,45; 18,45. LIRA 
(31 71 71) — 15; 17; 19.
• Program de desene animate: DOI
NA — 11,15; 13; 17.
• Nick Carter superdetectiv : FERO
VIAR (50 51 40) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Neînvinsul : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17: 19.
• Vraciul : PACEA (60 30 85) — 16; 19.
• Amintiri despre trecut : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19.
• Un șerif extraterestru : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11 : 13; 15,15; 17.30; 19,30, 
BUCUREȘTI (15*6154)  — 9; 11; 13;
15; 17; 19. MELODIA (11 13 49) — 9; 
11; 13: 15; 17; 19.
• Cidu! : 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 : BUZEȘTT 
(50 43 53) — 9: 12: 15: 18.
© Polițist sau delincvent : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19.
© Kramer contra Kramer : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11.30; 14; 16.30; 19.
• Ali-Baba si cei 40 de hoți : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,30; 14; 16,30: 19.
© Ghețuri pe înălțimi : FLACĂRA 
(20 33 40) — 14.30; 16.30; 18,30.
© Iubirea are multe fețe : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 12; 15; 18.
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Să fie oprită cursa înarmărilor, j

*i*

VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR Manifestări consacrate României

să fie asigurată pacea!
Necesitatea încetării cursei înarmărilor, în'primul rind a înarmărilor 

nucleare, adoptarea de măsuri concrete pentru dezarmare și instaurarea 
unui climat de securitate și încredere între state sint deziderate perma- 

, nente ale opiniei publice internaționale, subliniate în cadrul unor acțiuni 
ț de masă de pe diferite meridiane ale lumii.
| FRANȚA : Campanie sub deviza „Hiroshima nu trebuie 
ț să se maiJ PARIS 8 (Agerpres). - Mișcarea
) franceză pentru pace a lansat o l amplă campanie de strîngere de 
J semnături pe un apel în care se 
’ cere să se pună capăt cursei înar- J mărilor nucleare. Desfășurată sub 

deviza „Hiroshima nu trebuie să se 
mai repete I", această acțiune se 
înscrie în cadrul măsurilor destina-
BELGIA: împotriva staționării rachetelor de croazieră 

pe teritoriul țării
pentru pași efectivi în direcția re- 

' ducerii tensiunii in relațiile Est- 
Vest. Belgia, a subliniat Karel van 
Miert, trebuie să se ridice împotri
va escaladării iraționale a cursei 
înarmărilor. Partidul Socialist Fla
mand, a arătat președintele parti
dului, va apăra cu toate mijloacele 
democratice poziția sa împotriva 
politicii de intensificare a înarmă
rilor.

***
*

Ședința Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. 
în legătură cu apropiatele tratative de la Geneva

Protecționismul 
frinează dezvoltarea 
țărilor lumii a treia

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — Actuala „criză financiară 
internațională tinde să declanșeze o 
nouă recesiune economică generali
zată" — a declarat, la Ciudad de 
Mexico, Roberto Davila, director ge
neral pentru relații economice din 
Ministerul mexican al Relațiilor Ex
terne. El a arătat că „protecționis- 
mul practicat de țările industrializa
te, pe fundalul unei situații econo
mice internaționale dificile, submi
nează eforturile și aspirațiile națio
nale ale statelor în curs de dezvol
tare".

Roberto Davila a evidențiat că si
tuația actuală — în care țările în 
curs de dezvoltare au mari datorii 
externe și au devenit exportatoare 
nete de capital către statele occiden
tale dezvoltate — nu mai poate fi 
continuată.

LUSAKA 8 (Agerpres). — Extin
derea și adîncirea colaborării între 
statele africane în domeniul indus
triei extractive, al prelucrării și va
lorificării mineralelor se află în cen
trul atenției participanților la reuniu
nea de la Lusaka a Comitetului pre
gătitor al celei de-a doua conferințe 
regionale privind dezvoltarea și fo
losirea resurselor minerale pe con
tinent.

Deși Africa dispune de Însemnate 
resurse minerale, sectorul minier 
este în declin — a. arătat ministrul 
zambian al minelor, Basil Kabwe. 
Acest fapt se datorează și politicii 
protecționiste promovate de țările 
capitaliste industrializate in raportu
rile lor comerciale cu statele africa
ne.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc ședința Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., care 
a analizat și aprobat mandatul pen
tru delegația U.R.S.S. la tratativele 
sovieto-americane asupra armelor 
nucleare și cosmice, care vor înce
pe la 12 martie, informează agen
ția T.A.S.S. în acest cadru, preci

zează agenția citată, s-a subliniat că 
tratativele — dacă ambele părți sint 
gata pentru aceasta — oferă posi
bilitatea preîntimpinării extinderii 
cursei înarmărilor in spațiul cosmic 
și opririi ei pe Pămint. mai mult, 
de a face un pas important în ve
derea rezolvării sarcinii istorice — 
lichidarea definitivă și pretutindeni 
a armei nucleare.

grafii și de carte social-politici și 
istorie, care oglindește lupta po
porului român, sub conducerea 
P.C.R., împotriva fascismului, pen
tru apărarea independenței și suve
ranității naționale, însemnătatea 
istorică a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944, contribuția României la eli
berarea altor popoare europene de 
sub dominația fascistă, la obține
rea victoriei asupra Germaniei 
hitleriste.

Expoziția înfățișează, de aseme
nea, marile realizări obținute în 
dezvoltarea economico-socială a ță
rii in anii construcției socialiste, 
îndeosebi tn epoca inaugurată de 
cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
legate de numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Sint scoase in evidență rolul ho- 
tăritor al președintelui României in 
elaborarea politicii interne și ex
terne a țării, activitatea sa multi
laterală pentru prosperitatea conti
nuă a patriei noastre, socialiste, 
pentru pace, înțelegere, dezarmare, 
destindere și securitate internațio
nală.

MADRID 8 (Agerpres). — La 
centrul de inițiative turistice din 
Madrid a fost organizată o seară 
dedicată României, in cadrul căreia 
au fost prezentate o expoziție do
cumentară de fotografii și o expo
ziție de carte și afișe turistice. De 
asemenea, a avut loc o expunere 
despre realitățile românești con
temporane.

ROMA 8 (Agerpres). — La Insti
tutul universitar de orientalistică 
din Napoli a avut loc o manifesta
re culturală dedicată României.

Profesorul Pasquale Buonicontro, 
titularul catedrei de limbă și lite
ratură română, a făcut o amplă 
expunere privind momente din is
toria României, evidențiind lupta 
seculară a poporului român pentru 
unitate și independență națională.

Au fost reliefate aspecte ale poli
ticii externe promovate de Româ
nia socialistă, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, bazată pe prin
cipiile ferme ale respectării inde
pendenței și suveranității, neinter
venției în treburile interne, recu
noașterii dreptului fiecărui popor 
de a dispune singur de propriile 
destine, avind ca obiectiv realiza
rea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Cu aceeași ocazie, secției de 
limbă și literatură română a insti
tutului i-a fost donată o colecție de 
carte contemporană românească. 
Printre volumele oferite figurează 
la loc de frunte scrierile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu apărute in 
limbile română și italiană, lu
crările științifice ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu publicate în limba ita
liană. Sint expuse, de asemenea, 
volume de istorie, literatură și artă 
românească.

HELSINKI 8 (Agerpres). — La 
Institutul de pregătire a cadrelor al 
Federației sindicatelor din dome
niul construcțiilor a fost inaugurată 
o expoziție documentară de foto

WASHINGTON

întrevederi sovieto-americanerepete I"
te marcării, la 6 august 1985, a 
40 de ani de la bombardamentul 
atomic asupra orașului japonez.

Documentul, ce va fi transmis i 
simbolic municipalității din Hi- J 
roshima la 6 august, subliniază ne- > 
cesitatea încetării cursei înarmări- | 
lor, prevenirii militarizării spațiului 1 
cosmic, înghețării și reducerii ar- ’

J

!

*
)

senatelor nucleare.

BRUXELLES 8 (Agerpres). — tn 
deplină concordantă cu voința ma
jorității poporului, guvernul bel- 

4 gian trebuie să renunțe la proiec- 
1 tata staționare a celor 48 de rache- 
1 te de croazieră americane pe teri- 
i tortul țării, a declarat președintele 
? Partidului Socialist Flamand, Karel 
* van Miert. Intr-un articol apărut 
ț în ziarul „Le Soir", el a pledat

R.F. GERMANIA : Colocviu internațional 
în problemele dezarmării

BONN 8 (Agerpres). — La Tut
zing, în R.F. Germania, au luat 
sfirșit lucrările unui colocviu in
ternațional consacrat problemelor 
asigurării păcii, dezarmării și con
trolului asupra armamentelor. Par- 
ticipanții au făcut un schimb de 

. opinii în legătură cu relațiile Est- 
ț Vest, contribuția opiniei publice la

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Președintele Ronald Reagan a avut, 
la Casa Albă, o întrevedere cu Vla
dimir Scerbițki, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., aflat in S.U.A. in fruntea 
unei delegații parlamentare sovie
tice. Au fost abordate, după cum 
transmite agenția T.A.S.S.. proble
me referitoare la apropiatele nego
cieri sovieto-americane asupra ar
melor nucleare și cosmice, precum 
și aspecte ale relațiilor dintre cele 
două țâri.

La Washington a avut loc. tot
odată. o lntilnire a delegației sovie
tice cu un grup de congresmani a- 
mericani, .condus de Thomas O’Neill, 
președintele Camerei Reprezentanți
lor.

V. Scerbițki a apreciat cu acest 
prilej că discuțiile și convorbirile 
purtate au fost utile șl s-au desfă
șurat într-un spirit de sinceritate, 
deși uneori au căpătat un caracter 
ascuțit. El a subliniat necesitatea 
unei cotituri hotărîte în actualele 
relații dintre U.R.S.S. și S.U.A., a 
trecerii la o colaborare constructivă, 
reciproc avantajoasă.

Cereri de legalizare a P.C. Brazilian

*****
succesul cauzei dezarmării, la di
minuarea pericolului de război, la 
revenirea la destindere în rapor
turile internaționale. Ei și-au ex
primat speranța în succesul nego- ; 
cierilor sovieto-americane care vor ) 
începe la 12 martie la Geneva și 1 
s-au pronunțat pentru interzicerea J 
totală a armei chimice și bacterio- i 
logice. ■.J

ORIENTUL MIJLOCIU
• Dezbaterile Consiliului de Securitate al O.N.U. asupra 
practicilor tortelor de ocupație israeliene fată de populația 
din sudul Libanului • Protest al președintelui Comitetului 

Executiv al O.E.P.
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).

— în Consiliul de Securitate al 
O.N.U. au continuat dezbaterile a- 
supra practicilor forțelor de ocupa
ție israeliene față de populația din 
sudul Libanului. Un proiect de re
zoluție supus dezbaterii condamnă 
aceste practici, apreciindu-le drept 
„contrare dreptului internațional, in 
special prevederilor Convenției de la 
Geneva". Documentul subliniază ne
cesitatea urgentă de a se pune in 
aplicare hotărîrea Consiliului de 
Securitate al O.N.U. prin care se 
cere Israelului să-șl retragă toate 
forțele sale militare din Liban în 
cadrul frontierelor recunoscute pe 
plan internațional.

Textul proiectului de rezoluție 
cheamă. Încă o dată, la respectarea 
strictă a suveranității, independen
ței. unității și integrității teritoriale 
a Libanului.

NAȚIUNILE ‘UNITE 8 (Agerpres).
— Președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa

lestinei. , Yasser Arafat, a protestat 
împotriva deciziei autorităților mili
tare «de ocupație israeliene de a 
închide Universitatea arabă Bir Zeit 
de pe malul vestic al Iordanului — 
transmite agenția K.U.N.A. în scri
sori adresate secretarului general al 
O.N.U. și președintelui in exercițiu 
al Consiliului de Securitate se cere 
O.N.U. să-și asume responsabilitatea 
pentru a pune capăt unor astfel de 
acte.

BEIRUT. — O puternică explozie 
s-a produs, vineri. într-o suburbie 
a Beirutului. în urma căreia cel pu
țin 40 de persoane au fost ucise, iar 
alte 133 rănite, relatează agențiile 
France Presse și United Press In
ternational. citind postul de radio li
banez. în zona muntoasă din jurul 
capitalei, situația se menține încor
dată. ca urmare a ciocnirilor dintre 
unități ale armatei libaneze și mi
lițiile druze.

In favoarea soluționării pe cale pașnică a stării conllictuale 
din America Centrală

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 
O soluție reală la situația conflic- 
tuală din America Centrală trebuie 
să se bazeze pe respectarea integri
tății teritoriale și dreptului la auto
determinare al popoarelor, a decla
rat președintele Argentinei, Râul 
Alfonsin. El a reafirmat sprijinul 
guvernului argentinian față de ini
țiativele de pace ale „Grupului de 
la Contadora" și eforturile între
prinse pe plan bl și multilateral în 
vederea normalizării situației din 
America Centrală.

BOGOTA — Declarația comună 
dată publicității la Bogota la înche
ierea convorbirilor dintre președinții

Columbiei, Belisario Betancour 
Cuartas, și Republicii Dominicane, 
Salvador Jorge Blanco, se pronunță 
în favoarea unei reglementăiri nego
ciate a conflictului din America 
Centrală, proces care trebuie să cul
mineze cu semnarea Tratatului de 
pace și cooperare in regiune elabo
rat de „Grupul de la Contadora".

SAN SALVADOR 8 (Agerpres). 
— Salvadorul s-a alăturat poziției 
guvernului costarican, revenind la 
activitățile „Grupului de la Conta
dora", in vederea soluționării pe 
cale pașnică, prin tratative politice, 
a situației conflictuale din America 
Centrală,: transmit agențiile interna
ționale de, presă.

Deschiderea reuniunii la nivel înalt a statelor
prima linie*
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LUSAKA 8 (Agerpres). — La Lu
saka s-au deschis vineri lucrările 
unei reuniuni la nivel înalt a ce
lor șase state din „prima linie". Șe
fii de stat sau de guvern' din An
gola. Botswana. Mozambic. Tanza
nia. Zambia și Zimbabwe examinea
ză evoluția situației din Africa' aus
trală. un loc important avindu-1 si
tuația generată de faptul că Africa 
de Sud nu respectă acordurile de 
neagresiune semnate separat cu An
gola și Mozambic.

LUSAKA 8 (Agerpres). — Con
gresul Național African (C.N.A.) și 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) au adresat un 
apel comun comunității internaționa

le, cerindu-i să respecte efectiv em
bargoul petrolier împotriva regimu
lui sud-african în vederea grăbirii 
procesului de obținere a independen
ței Namibiei și abolirii apartheidului 
în Republica Sud-Africană. transmi
te agenția ZANA.

■ Lansind apelul comun al C.N.A.— 
S.W.A.P.O., Sam Nujoma, președin
tele Organizației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest, a subliniat că pe
trolul și produsele sale derivate au 
o importantă strategică pentru regi
mul minoritar rasist de la Pretoria, 
permițîndu-i să înfăptuiască acte de 
agresiune împotriva țărilor africane 
din „prima linie" și să mențină sub 
ocupație ilegală Namibia.

BRASILIA 8 (Agerpres). — Con
gresului Național Brazilian — parla
mentul — i-a fost prezentat un pro
iect de amendament la Constituția 
țării, prin care se cere anularea in
terdicției asupra activității Partidului 
Comunist Brazilian. Documentul 
este semnat de peste două treimi 
din membrii celor două camere ale 
parlamentului țării.

Legalizarea partidului comunist, se 
spune in expunerea de motive, ar 
contribui la consolidarea procesului 
de democratizare a societății brazi
liene.

Presa braziliană menționează că 
mișcarea pentru legalizarea partidu
lui comunist se bucură de un tot 
mai mare sprijin din partea opiniei 
publice din acest stat latino-ame- 
rican.

ACORDUL AERIAN ROMANO — 
KENYAN a fost semnat la Nairobi. 
Acordul a fost semnat. în nume? 
le guvernului kenyan, de Arthur 
Magugu, ministrul transporturilor 
și comunicațiilor, și, in numele gu
vernului român, de Dumitru Puiu, 
adjunct al ministrului transportu
rilor și telecomunicațiilor, șeful De
partamentului aviației civile.

PRIMIRE LA SOFIA. Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, l-a primit 
pe Hans-Dietrich Genscher, vice
cancelar și ministru federal al afa
cerilor externe al R.F. Germania. 
Au fost examinate aspecte ale si
tuației internaționale, inclusiv sta
diul relațiilor Est-Vest.

IN R1NDURILE PARTIDULUI 
COMUNIST CHINEZ au intrat, 
anul trecut, 214 000 femei, 'cifra re- 
prezentind dublul celei consemnate 
în anul 1983. Agenția China Nouă 
menționează, citind date ale Secției 
organizatorice a C.C. al P.C.C., că 
o treime dintre noii membri de 
partid din Beijing sint femei, tn 
timp ce în orașele Shanghai, Tian
jin, precum și in provincia Liao

CONDIȚIA FEMEII ÎN LUMEA CAPITALULUI

E DE PRESA
scurt

ning, ponderea femeilor este de 
peste 25 la sută.

DECLARAȚIE. Referlndu-se, în
tr-o conferință de presă ținută în 
capitala Canadei, la apropiatele 
tratative sovieto-americane de la 
Geneva, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
apreciat că negocierile dintre cele 
două țări constituie un eveniment 
promițător. S.U.A. și U.R.S.S. au „o 
răspundere enormă", iar întreaga 
omenire dorește să le vadă anga
jate intr-o politică de dezarmare, 
a spus Perez de Cuellar.

CAMERA PENTRU COMERȚ 
ȘI INDUSTRIE A INDONEZIEI 
(KADIN) a constituit un comitet 
special pentru promovarea relații
lor economice și comerciale cu 
statele socialiste. Ministrul coordo
nator pentru economie, finanțe și 
industrie, Aii Wardhana, a califi
cat crearea comitetului drept o 
formă eficientă de strîngere a co
laborării cu țările socialiste.

UN AVION AMERICAN DE RE
CUNOAȘTERE cu zbor la mare 
altitudine a violat, joi, spațiul 
aerian al R.P.D. Coreene, în zona

apelor teritoriale de la est de Ko- 
song. După cum transmite agenția 
A.C.T.C., de la începutul lunii fe
bruarie pină in prezent, avioane 
aparținind forțelor aeriene ale 
S.U.A. au intrat de 15 ori in spa
țiul aerian al R.P.D. Coreene. Se 
menționează că. odată cu manevre
le militare „Team Spirit — ’85", 
efectuate in comun de trupele ame
ricane și cele ale Coreei de Sud, în- 
cepind de la 1 februarie, acțiunile 
de recunoaștere aeriană împotriva 
R.P.D. Coreene s-au intensificat. 
Asemenea acte sporesc artificial 
tensiunea in această zonă — subli
niază agenția citată.

REFUZ. Președintele sud-african, 
Pieter Botha, a respins cererea 
unui grup de 36 de senatori ame
ricani privind eliberarea a 16 li
deri ai Frontului Unit Democratic, 
coaliție multirasială de luptă îm
potriva apartheidului, care se află 
în închisorile regimului de la Pre
toria. Printre congresmanii ameri
cani care au trimis președintelui
R. S.A. o scrisoare in acest sens se 
află senatorul democrat Edward 
Kennedy și fostul candidat la în
vestitura Partidului Democrat pen
tru alegerile prezidențiale din
S. U.A., Gary Hart, informează 
agenția France Presse.

POPULAȚIA ITALIEI era, în 
luna iulie a anului trecut, de 
57 000 075 persoane, a anunțat joi 
Institutul central de statistică din 
Roma.

Sub semnul inechităților politice, economice și sociale
In cuvintarea rostită la Conferința națională a femeilor, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, subliniind că asigurarea deplinei egalități in 
drepturi pentru femei, crearea condițiilor pentru afirmarea lor în toa
te domeniile de activitate constituie una din cele mai mari cuceriri 
ale socialismului, ale societății socialiste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm in România, s-a referit, totodată, la condiția femei
lor in țările capitaliste, la inegalitățile și discriminările care afectează 
masele largi de femei in orinduirea bazată pe exploatare și asuprire.

Realitățile vorbesc in mod elocvent despre ce fel de „drepturi ale 
omului” se asigură in asemenea țări femeilor.

Studii și documente interna
ționale, date, cifre, fapte relevă 
că în multe țări capitaliste pu
ternic industrializate, ca și în 
alte zone ale lumii, in pofida 
obiectivelor „Deceniului inter
național al femeii", milioane de 
femei continuă să fie supuse 
practicilor discriminatorii, inechi
tăților și servituților de tot fe

lul. Militînd pentru lichidarea a- 
cestor anacronisme, inadmisibile 
mai ales la sfirșitul secolului 
XX, milioane de femei din ță
rile capitaliste luptă pentru 
crearea condițiilor afirmării de
pline a personalității umane, in
diferent de sex, rasă sau cu
loare, pe calea progresului și 
civilizației.

LA MUNCĂ EGALĂ-SALARIU INEGAL
Calificată fn documentele O.N.U. ca „incompatibilă cu demnitatea 

umană", discriminarea față de femeie in societatea capitalistă persistă 
chiar și atunci cind. drept rezultat al luptei mișcărilor de femei, al forțe
lor sociale Înaintate, s-au obținut progrese — adesea concretizate in legi 
— în recunoașterea dreptului la salariu egal pentru muncă egală. Iată 
faptele :

Vorbind despre divergențele privind introducerea în S.U.A. a salariilor 
egale la bărbați și femei, săptăminalul american „U.S. NEWS AND 
WORLD REPORT" releva că 37 de state au fost acuzate de organizații 
sindicale și de femei de discriminări în acordarea salariilor. „Numai 
Comisia americană privind posibilitățile egale de muncă are in dezbatere 
250 de plingeri referitoare la discriminări in domeniul salarizării". Arătind 
că legislația salariilor egale, din 1963, prevede salarii identice pentru 
bărbați și femei care efectuează aceeași activitate și că ea a contribuit 
la înlăturarea celor mai vizibile discriminări, revista menționează : „Cu 
toate acestea, pe plan general, se menține, în continuare, o mare dife
rență între salariile bărbaților și femeilor, tn 1982, femeile ciștigau în 
medie 63 de cenți pentru fiecare dolar plătit bărbaților — procent care 
a rămas destul de constant din anii ’50".

Analize recente ale B.I.T. tn domeniul retribuirii muncii In mat multe 
state occidentale apreciază că „egalitatea de tratament intre bărbați și 
femei este mai mult juridică deeit reală". Luind ca bază salariile plătite 
bărbaților în activitățile neagricole, analizele efectuate arată că, la nivelul 
anului 1982, in JAPONIA salariile femeilor erau, la calificare comparabilă, 
cu circa 47 la sută mai mici, iar în țările vest-europene, deși decalajele 
sint comparativ mai reduse și în unele cazuri în curs de atenuare, pro
porțiile acestora continuă să fie importante : In MAREA BRITANIE și 
ELVEȚIA cu 33 la sută, in R. F. Germania cu 27 la sută.

în AUSTRIA — cum specifică un raport la zi al Ministerului pentru 
Problemele Sociale — femeilor le revine un salariu cu 30—40 la sută mai 
mic deeit bărbaților. Potrivit documentului respectiv, salariile medii a 
peste 80 la sută dintre femei sint inferioare celor primite de bărbați. Cea 
măi mare diferență se înregistrează în rîndul muncitorilor, unde femeile 
ciștigă cu circa 40 la sută mai puțin deeit bărbații.

PRIMELE VICTIME ROL MINOR IN VIAȚA POLITICĂ Șl SOCIALĂ

ALE CRIZEI ECONOMICE
„Dominique Sire este desenatoare de modă la Paris. 

Are 32 de ani, este inteligentă, singură și fără lucru. 
La fel ca și alte multe mii de femei vest-europene, ea 
este de peste un an in căutarea unui serviciu. Victimă 
a discriminării intre sexe, este mereu respinsă. «Fe
meile sint supuse acum unor mari presiuni ca să se 
întoarcă la gospodărie» — spune ea. Pur și simplu nu 
sint suficiente locuri de muncă".

Cu acest caz cu valoare de simbol Iși Începea re
vista „TIME" un articol privind statutul femeii pe 
piața muncii occidentale. Datele articolului sint fur
nizate de un studiu al Parlamentului vest-european.

Conform acestui studiu, șomajul face mult mai 
multe victime in rîndul femeilor deeit al bărbaților. 
Intre anii 1970 și 1982, numărul bărbaților fără slujbă 
s-a dublat, în timp ce șomajul in rîndul femeilor a 
crescut de opt ori. în 1983, ponderea femeilor fără 
lucru în PIAȚA COMUNA a fost de 11,3 la sută, în 
comparație cu 9,3 la sută a bărbaților. în 1984, pro
centul privind femeile a crescut la 15 la sută. De alt
fel. tocmai datorită acestei situații, la reuniunea mi
niștrilor pentru probleme sociale din țările membre 
ale C.E.E. s-a impus adoptarea unui,document cuprin- 
zind măsuri destinate reducerii discriminărilor la care 
sint supuse femeile pe piața muncii. „Participanții — 
scria la timpul respectiv agenția France Presse — au 
subliniat faptul că, pină in prezent (septembrie 1984 
— n.n.), diferitele programe adoptate in țările membre
au fost insuficiente pentru înlăturarea acestor discri
minări". Sau, cum comenta mai plastic Cliodhna 
Dempsey, consultantă a comitetului de studiu asupra 
situației femeii al Parlamentului vest-european : „Fe
meile au fost întotdeauna țapul ispășitor în orice peri
oadă de declin economic ; răspunsul la problema șo
majului este ca femeile să se întoarcă la cratiță".

La ultima sesiune. Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat mai multe rezoluții cu pri
vire la rolul și statutul femeii, preconizind 
intensificarea eforturilor la nivel național,, 
regional și internațional pentru eliminarea 
discriminărilor ce afectează situația femeilor 
in numeroase state și crearea condițiilor me
nite să asigure deplina lor integrare in 
viața politică, economică, socială și culturală 
a societății. Actualitatea acestor rezoluții 
este demonstrată de înseși realitățile lumii 
capitaliste. în ultimii ani — cum arată studii 
ale Parlamentului vest-european — cîteva 
femei s-au ridicat la rangul de membre în 
guvern sau în alte organisme, politice și so

Protestind împotriva discriminărilor la care sint su
puse, reprezentante ale mișcărilor de femei din Ita
lia cer, așa cum se vede și în secvența de mai 
sus, recunoașterea dreptului lor egal in afirmarea 

profesională, politică și socială

„MAIORIȚA TEA ABSENTĂ^ SAU DISCRIMINAREA PE PLAN PROFESIONAL
Mecanizarea și automatizarea proceselor de produc

ție, ascendentul efortului intelectual asupra celui fizic 
au mărit numărul de meserii, specialități și funcții ce 
pot fi exercitate de femei la nu mai puțin de 759. Cu 
toate acestea, așa cum arată un recent studiu al 
Biroului Internațional al Muncii (B.I.T.), „influențele" 
care orientează copiii de la cea mai fragedă virstă 
spre ocupații în mod tradițional „feminine" sau 
„masculine" continuă să aibă consecințe decisive 
asupra alegerii specificului viitoarei pregătiri a tine
relor femei. Ele se află, astfel, fără să vrea, într-o 
situație defavorabilă pe piața forței de muncă, cu atît 
mai mult cu cit structurile educative In numeroase 
țări nu oferă încă femeilor. In domeniile tehnic și 
științific, aceleași posibilități de afirmare ca și bărba
ților.

In AUSTRIA, de pildă, arată documentul B.I.T., 80

la sută dintre tinerele care vor să se califice Intr-o 
meserie sint repartizate doar in 10 din cele 225 de 
ramuri de pregătire profesională. In R. F. GERMA
NIA, 40,5 la sută dintre tinerele femei care s-au ca
lificat în 1982 au fost concentrate doar in 5 profesiuni. 
In SUEDIA — indică un alt studiu pe aceeași temă — 
opțiunea profesională a fetelor este limitată Ia 25 de 
meserii, în vreme ce băieții pot alege din 300.

Și acestea sint doar cîteva din numeroasele exemple 
ce pot fi date și care demonstrează elocvent că 
„majoritatea absentă" — cum semnificativ denumea 
femeile reprezentantul unei țări europene de la tribuna 
O.N.U. — este handicapată încă din start in ce privește 
posibilitățile de afirmare în viata economică și socială, 
datorită structurilor de pregătire profesională, precum 
și legislației în vigoare care nu poate asigura egali
tatea între bărbați și femei.

ciale. Dar femeile ca grup rămln In afara 
vieții politice. Din cei 187 miniștri ai ca
binetelor vest-europene, doar 16 sint fe
mei, deci mai puțin de 10 la sută. In Con
gresul S.U.A., din cei 535 de membri, 
numai 24 sint femei. Peste jumătate din 
populația cu drept de vot din FRANȚA este 
formată din femei, totuși acestea dețin doar 
4,7 la sută din locurile In Adunarea Na
țională și Senatul tării. în IRLANDA, pon
derea femeilor In parlament este de 2,6 Ia 
sută, In BELGIA de 2,9 la sută, în ITALIA 
de 3,2 la sută, tn MAREA BRITANIE de 
4,1 la sută.

MILITÎND PENTRU 

EGALITATE, 

DEZVOLTARE, PACE
Sub această deviză se va des

fășura anul acesta, la Nairobi, 
Conferința mondială asupra Dece
niului Națiunilor Unite pentru 
femei (1976—1985). în perspectiva 
conferinței, menită să facă un 
bilanț asupra obiectivelor Dece
niului, pe cele mai diferite meri
diane ale lumii, sub auspiciile 
O.N.U. sau în cadrul altor foruri 
internaționale, au avut și au loc 
numeroase acțiuni vizînd intensi
ficarea eforturilor pentru reducerea 
și eliminarea discriminărilor ce 
confruntă femeile în numeroase 
state ale lumii și asigurarea con
dițiilor participării lor active și 
responsabile la procesul dezvoltării 
șocietăților naționale.

în acest sens, pe cele mal dife
rite meridiane ale planetei, la nivel 
național, regional și internațional, 
s-au desfășurat numeroase reuniuni 
și conferințe care au pus in 
dezbatere statutul femeii tn socie
tate, evidențiind necesitatea spori
rii rolului ei tn lupta pentru 
înlăturarea inechităților în lumea 
contemporană și pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
fără arme și fără războaie.

Grupaj realizat de
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Preocupări 
economico-sociale 
în țările în curs 

de dezvoltare
ISLAMABAD 8 (Agerpres). — Pa

kistanul dispune de rezerve de 
bauxită evaluate Ia 43 miliarde tone, 
concentrate in regiunile Attok și 
Khushab. Minereul respectiv conține 
între 45 și 55 la sută siliciu, impuri
tate care face nerentabilă exploata
rea sa prin metodele clasice. Cu toa
te acestea, cercetătorii pakistanezi 
lucrează la elaborarea unei metode 
mai simple și mai economice pentru 
extragerea aluminiului din acest 
minereu.

COTONOU 8 (Agerpres). — Tn 
cursul anului trecut, în Benin s-au 
obținut realizări notabile în domeniul 
dezvoltării agriculturii. în afara ex
tinderii suprafețelor cultivate, s-au 
realizat și recolte mai mari față de 
cele din anii precedenți. De exem
plu, recolta de porumb a crescut cu 
42 la sută, cea de sorg cu 32 la sută, 
iar cea de orez cu 50 la sută com
parativ cu- anul 1983. Aceste sporuri 
au permis creșterea gradului de 
aprovizionare a populației. Beninului 
cu produse alimentare realizate din 
resurse interne.

La obținerea acestor rezultate a 
contribuit și creșterea, cu 47 la sută, 
a cantităților de îngrășăminte și cu 
121 la sută a celor de insecticide uti
lizate in agricultură.

KAMPALA 8 (Agerpres). — Gu
vernul Ugandei a luat, in ultimii ani, 
o serie de măsuri menite să încu
rajeze producția mărfurilor de ex
port. prin punerea in valoare a bo
gățiilor de care dispune țara. Ca
feaua și ceaiul numărindu-se printre 
culturile cu tradiție pe teritoriul 
Ugandez, s-a decis să se acorde aces
tora o importanță mai mare, astfel 
Incit producția lor a crescut sub
stanțial. Potrivit datelor statistice 
publicate la Kampala, Uganda a ex
portat, în 1984, peste 150 000 tone de 
cafea, cu 14.77 la sută mai mult deeit 
In anul precedent, constituind prin
cipalul produs de export al țării, 
care asigură 95 la sută din totalul 
veniturilor sale în valută. Ceaiul se 
află pe locul al treilea pe lista măr
furilor de export ugandeze.

NAIROBI 8 (Agerpres). — Banca. 
Internațională pentru reconstrucție 
și dezvoltare a acordat Kenyei un 
împrumut In valoare de 130 milioane 
dolari, pentru modernizarea rețelei 
sale feroviare, scrie revista „Afrique 
Actuelle". Potrivit proiectului, se 
prevăd electrificarea unei părți a 
liniei Nairobi — Mombasa, repara
rea instalațiilor fixe, instalarea unul 
nou sistem de telecomunicații, achi
ziționarea de locomotive și vagoane, 
crearea de ateliere de reparații si 
întreținere.


