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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe lordul Wilson,
fost prim-ministru al Marii BritaniiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, simbătă, pe lordul Wilson, fost prim-ministru al Marii Britanii, împreună cu un grup de membri ai Camerei Lorzilor, Camerei Comunelor și oameni de afaceri britanici, care efectuează o vizită în țara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Ion Pățan, ministrul industriei ușoare. Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A luat parte Maureen E. Mac Glashan, însărcinatul cu afaceri ad-

interim al Marii Britanii la București.Lordul Wilson și-a exprimat 6a- tisfaCția de a se reîntîlni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, a mulțumit pentru ospitalitatea de care s-a bucurat în timpul șederii în țara noastră și a, împărtășit impresii despre vizita efectuată, despre rezultatele convorbirilor pe care le-a purtat.In timpul întrevederii s-a apreciat evoluția pozitivă a relațiilor româno-britanice, subliniindu-se dorința de a se acționa pentru dezvoltarea in continuare a acestor raporturi, atit în plan bilateral, cit și pe arena internațională, ceea ce corespunde intereselor ambelor țări și popoare, servind, în același timp, cauzei destinderii, păcii și colaborării în Europa și în lume.

Evidențiindu-se locul important pe care-1 ocupă colaborarea economică în ansamblul relațiilor dintre cele două țări, a fost subliniată însemnătatea trecerii la acțiuni de cooperare în producție în domeniul electronicii, roboticii industriale, in alte sectoare de virf ale industriei, precum și de colaborare pe terțe piețe. Au fost explorate căile care să ducă la importul din Marea Bri- tanie a 3 milioane tone cărbune in schimbul unor produse românești, fiind examinate, totodată, posibilitățile de dezvoltare a schimburilor comerciale, astfel incit acestea să atingă, în 1990, un volum de 1 miliard lire sterline.întrevederea 6-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 

EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

eaușescu, secretar general al Partidului 
omunist Român, simbătă, 9 martie, a avut 
c ședința Comitetului Politic Executiv al 
C. al P.C.R. ’
în cadrul ședinței a fost examinat și 
robat PROGRAMUL PENTRU REALI- 
REA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE PRE- 
lZUTA ÎN PLAN PE ANUL 1985.
Elaborat pe baza sarcinilor trasate de con- 
erea partidului, personal de tovarășul 
olae Ceaușescu, programul stabilește 
urile necesare pentru îndeplinirea in- 
ală și în bune condiții a planului la pro- 
ia de cărbune pe acest an. în program 
re în vedere reeșalonarea producției de 
line pe anul 1985, prin reducerea aces- 
față de prevederile planului în sezo- 
ece — lunile ianuarie, februarie și de- 
rie — și majorarea ei corespunzătoare 
u recuperare în restul anului, în 
pal în trimestrele II și III. Se reeșa- 
:ă, de asemenea, livrările cărbunelui 
îtic către unitățile beneficiare, în con- 
ate cu programul de producție a ener- 
lectrice în centralele pe cărbune, cît 
^rile de cărbune către populație.
ederea înfăptuirii, în cele mai bune 

ci, a importantelor măsuri cuprinse în 
a,rogram. Comitetul Politic Executiv 
a Ministerului Minelor, conducerilor 
coitelor și unităților miniere să acțio- 
ne toată fermitatea pentru sporirea 
Șrî de folosire a capacităților și utila- 

•iehstente, executarea la timp a repa- 
rat;a instalații, perfecționarea continuă 
a ‘ogiilor de exploatare, în special în 
can de lignit din bazinul Olteniei, pen- 
\ra. tarea integrală a planului de inves- 
t’t'i<urarea bazei tehnico-materiale și 
a f°ie muncă, pentru întărirea ordinii 
Ș*  fl’nei, pentru desfășurarea normală 
a aclții de exploatare în toate perioa
dele ii. pentru sporirea producției și a 
calităirbunelui.

Ij1 Yea asigurării mai bunei desfășu
rări a-jsportului cărbunelui și a livrării 
■ ui.rit către centralele electrice, s-a ho- 
tărît ctnsportul propriu-zis în întreprin
derile ;ere, ca șj transportul din zonă, 
de la î ]a centrala electrică, să fie tre
cut în ordinea întreprinderilor miniere.

Cornii Politic Executiv a examinat și 
aprobați PROGRAMUL PENTRU REA- 
LIZARE'LANULUI LA PRODUCȚIA DE 
ȚIȚEI I\NUL 1985, al cărei nivel pre
văzut esțe 12,6 milioane tone, cu 10 la 
sută maiire față de realizările din 1984. 
In progr. se menționează că producția 
nerealizațe lunile ianuarie și februarie, 
datorită l)ului nefavorabil, se reeșalo- 
nează pe rioada martie-octombrie 1985.

în vedeiatingerii nivelurilor zilnice pla
nificate și -ecuperării restanțelor, au fost 
stabilite o îe de măsuri privind repune
rea în funcne, într-un timp cît mai scurt 

practic, luna martie — a tuturor son
delor afectide timpul nefavorabil. S-au 
stabilit, toteță, măsuri ferme pentru creș
terea gradul de utilizare a fondului exis
tent de sonc pentru optimizarea regimu
lui tehnologile funcționare a acestora. Se 
prevede, de «menea, extinderea procese
lor de recupQ-e a țițeiului din zăcăminte, 
îmbunătățireajetivității de foraj și asigu
rarea producț. de țiței din structurile noi, 
intensificarea ucrărilor de prospecțiune, 
foraj și explore a petrolului pe platoul 
continental al Iirii Negre.

în cadrul preamului sînt prevăzute sar
cini și răspundî concrete ce revin Minis
terului Industri Metalurgice, Ministerului 
Industriei Consucțiilor de Mașini și Mi
nisterului Indusiei Chimice pentru asigu

rarea instalațiilor, subansamblelor, materia
lelor de foraj și a pieselor de schimb soli
citate de întreprinderile petroliere pentru 
îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan 
pe ănul în curs.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a examinat și aprobat PROGRAMUL PEN
TRU REALIZAREA PRODUCȚIEI DE 
ENERGIE ELECTRICA PREVĂZUTĂ PE 
ANUL 1985, întocmit în conformitate cu 
indicațiile secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, date la re
centa consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., în vederea funcționării normale 
a sistemului energetic național prin creș
terea producției de energie electrică pe 
cărbune și încadrarea în consumurile pla
nificate. Programul prevede reeșalonarea 
producției de energie electrică în cen
tralele pe cărbune în scopul asigurării 
creșterii producției de energie în peri
oada de vară, pentru compensarea redu
cerii cu aceeași cantitate în lunile de iarnă. 
Se prevede, de asemenea, realizarea, pină 
la 30 septembrie a.c., a unui important stoc 
de cărbune în depozitele termocentralelor. 
Totodată, programul stabilește un complex 
de măsuri menite să ducă la creșterea gra
dului de disponibilitate a agregatelor ener
getice, la respectarea termenelor planificate 
de punere în funcțiune a noilor capacități 
din termocentralele pe cărbune și din hidro
centrale.

în legătură cu asigurarea bunei funcțio
nări a centralelor electrice, a întregii rețele 
energetice, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cerut să fie 
revăzut întregul sistem de pregătire a ca
drelor de energeticieni și, pe această bază, 
să se asigure pentru acest important sector 
al economiei naționale cadre de muncitori 
și specialiști cu o Înaltă calificare tehnică 
și profesională, care să poată acționa cu 
competență pentru buna folosire, întreținere 
și reparare a instalațiilor și utilajelor din 
centralele electrice, îneît acestea să lucreze 
la capacitatea maximă, să furnizeze energie 
la nivelul stabilit prin plan.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a dezbătut și aprobat, de asemenea, 
PROGRAMUL PENTRU ASIGURAREA 
ALIMENTARII CU ENERGIE ELECTRICA 
A CONSUMATORILOR INDUSTRIALI.

Programul prevede o serie de măsuri care 
asigură cantitățile necesare de energie elec
trică pentru consumatorii industriali și, cu 
prioritate, celor cu foc continuu, sectoarelor 

•calde și altor secții de bază, astfel încit, în 
cazuri deosebite, cînd producția de energie 
nu poate acoperi integral consumul, aceasta 
să nu afecteze cu nimic desfășurarea nor- 
rrială a activității productive din întreprin
deri, îndeplinirea în bune condiții a preve
derilor de plan în aceste unități.

Comitetul Politic Executiv a cerut minis
terelor economice, centralelor industriale, 
întreprinderilor și consiliilor populare să ia 
măsuri hotărîte pentru respectarea strictă a 
normelor de consum aprobate, a programe
lor de lucru stabilite, astfel îneît să se reali
zeze un consum energetic echilibrat pe toată 
durata de 24 ore. în același timp, Comite
tul Politic Executiv a indicat Ministerului 
Energiei Electrice și comitetelor județene 
de partid să ia măsuri ca Dispecerul na
țional și întreprinderile județene de elec
tricitate să respecte în mod riguros progra
mele de distribuție a energiei electrice pe 
fiecare județ și unitate în parte.

în legătură cu aceste probleme, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut ca, în cel mai 
scurt timp, să se facă o analiză amănunțită 
a modului cum funcționează sistemul ener
getic național și, pe această bază, să se ia 

măsuri ferme pentru raionarea și mai buna 
organizare a transportului de energie, îneît 
să se diminueze la minimum pierderile în 
rețea, să se evite orice risipă de energie. 
S-a indicat, de asemenea, să se revadă sis
temul de distribuire a energiei, în vederea 
separării marilor consumatori și delimitării 
consumului de energie pentru producție de 
consumul public și casnic. Același lucru tre
buie să se realizeze la nivelul județelor și 
al fiecărei întreprinderi, care trebuie să știe 
precis cîtă energie poate consuma pentru 
procesele productive și cită pentru activită
țile auxiliare.

După aceleași principii vor trebui să fie 
întocmite și programele de asigurare a ali
mentării cu gaze și energie termică.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita oficială de prietenie efectuată, 
împreună cu tovarșșa Elena Ceaușescu, în 
perioada 4—6 martie, în Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă, la invitația co
lonelului Moammer El Geddafi, conducăto
rul Marii Revoluții de la 1 Septembrie.

Aprobînd rezultatele vizitei, Comitetul 
Politic Executiv a apreciat că aceasta se în
scrie ca un nou moment important al dialo
gului româno-libian la nivel înalt, care a 
avut și are un rol esențial în dezvoltarea, 
pe multiple planuri, a colaborării și coope
rării dintre cele două țări, în spiritul preve
derilor Tratatului de prietenie și cooperare 
între Republica Socialistă România și Ja
mahiria Arabă Libiană Populară Socialistă.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
importanța documentelor semnate, a înțele
gerilor convenite în cursul convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și colo
nelul Moammer El Geddafi cu privire la 
amplificarea colaborării româno-libiene, la 
creșterea mai puternică a schimburilor co
merciale și a cooperării in construcții, agri-' 
cultură, industrie, geologie, petrol, transpor
turi, precum și în alte sectoare de activitate. 
A fost exprimată convingerea că dezvoltarea 
largă a relațiilor de colaborare și coope
rare româno-libiene corespunde pe deplin 
intereselor celor două țări și popoare, 
cauzei păcii și conlucrării internaționale.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat 
însemnătatea schimburilor de păreri efec
tuate de cei doi șefi de stat în problemele 
vieții internaționale, dînd o înaltă apreciere 
modului strălucit în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat, și cu acest prilej, 
principiile ce stau la baza politicii externe 
a țării noastre, pozițiile constructive ale 
României față de problemele complexe ce 
confruntă omenirea. A fost relevată impor
tanța deosebită a aprecierii făcute de cei 
doi conducători că problema fundamentală 
a epocii contemporane este asigurarea păcii 
și securității popoarelor, oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rînd de dezarmare 
nucleară, încetarea producției și perfecțio
nării armelor nucleare și altor mijloace de 
distrugere în masă, reducerea acestora pînă 
la completa lor lichidare.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere poziției consecvente reafirmate — 
și cu acest prilej — de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la căile și mijloacele 
de soluționare globală, pe cale politică, a 
problemelor din Orientul Mijlociu.

Aprobînd în unanimitate concluziile și 
înțelegerile la care s-a ajuns cu prilejul 
noului dialog româno-libian Ia nivel înalt, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit măsu
rile necesare pentru realizarea, în cele mai 
bune condiții, a acordurilor convenite, pen
tru dezvoltarea continuă, multilaterală, a 
colaborării și cooperării dintre cele două 
țări și popoare.

FEMEILE
- participante active la munca și lupta 

întregului popor pentru progres și prosperitate
„Societatea noastră se mîndrește cu faptul că a reu

șit să asigure femeii un loc demn în rîndurile făuritorilor 
de bunuri materiale și spirituale, o egalitate deplină cu băr
batul, posibilități reale de afirmare în viața politică, econo
mică și socială, în societate și familie”.

NICOLAE CEAUȘESCUîntregul popor a urmărit cu viu interes, în aceste zile, desfășurarea în Capitală a lucrărilor Conferinței naționale a femeilor, important forum al democrației muncitorești- revoluționare, eveniment marcant al vieții social-politice. din țara noastră. Avind loc, practic, concomitent cu sărbătorirea „Zilei femeii", la 8 martie, și cu puțin timp înaintea alegerilor de deputați, de la 17 martie, conferința a ilustrat unitatea milioanelor de femei, care formează mai mult de jumătate din populația tării, in jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu. coeziunea moral-politică, nivelul Înalt al conștiinței revoluționare, hotărirea lor fermă de a asigura înfăptuirea neabătută a politicii interne și internaționale a partidului.Dezbaterile în plen și în cele patru secțiuni de lucru ale Conferinței naționale a femeilor s-au purtat sub însemnul puternic mobilizator, însuflețitor al aprecierii făcute de secretarul general al partidului, în cuvintarea rostită cu prilejul deschiderii lucrărilor, referitor la participarea rodnică a cetățenelor României socialiste, tn cadrul eforturilor întregului popor, la viata economică și socială a țării, la prezenta lor activă in rindurile Înaintate ale constructorilor noii orînduiri. ale harnicilor făurari ai prezentului socialist și viitorului comunist al patriei.Desfășurîndu-se la puțin timp după Congresul ai XIH-lea ai Partidului Comunist Român, care a stabilit programul istoric al dezvoltării României în perioada 1986—1990 și direcțiile strategice ale evoluției ei pină in anul 2000. precedată, de asemenea, de lucrările celui mai ,larg forum al democrației noastre muncitorești-revoluționare — Congresul al III-Iea al Frontului Democrației și Unității Socialiste — Conferința națională a femeilor s-a transformat intr-o tribună de afirmare a hotăririi nestrămutate a maselor de femei din România de a acționa în continuare, ca parte integrantă a frontului unitar al constructorilor socialismului, de a nu-și precupeți forțele și capacitatea creatoare, ta

lentul și priceperea, energia și spiritul gospodăresc pentru exemplara transpunere în fapt a hotăririlor Congresului al XIII-lea, platforma electorală a F.D.U.S. pentru alegerile de la 17 martie, programul mobilizator al Întregului popor pe drumul progresului și al civilizației tot mai Înalte.Lucrările conferinței s-au desfășurat sub. influenta determinantă a cuvintării tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, adresind cele mai calde felicitări femeilor pentru contribuția lor valoroasă, in toate sectoarele de activitate, la construcția socialistă, pentru munca lor depusă cu hărnicie și devotament în întreprinderi, pe ogoare, in instituțiile de știință și cultură, de sănătate șl învățămînt, în toate domeniile, a făcut o analiză profundă a situației sociale a femeii din țara noastră, a pus in lumină principalele sarcini și căi de acțiune în vederea participării mai largi și mai eficiente a femeilor la viata economică și socială, la conducerea societății. Cuvintarea se constituie astfel ca un îndreptar de acțiune, de amplă perspectivă, care va călăuzi în continuare activitatea milioanelor de femei șl va determina sporirea aportului lor la edificarea noii orînduiri pe pămîntul patriei. Aplauzele și ovațiile însuflețitoare ale participantelor la conferință, telegrama emoționantă adresată la Încheierea lucrărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu exprimă recunoștința fierbinte șl stima profundă a maselor de femei din România față de partid, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija neobosită șl consecvența cu care urmărește înfăptuirea politicii principiale a partidului nostru privind condiția și rolul, statutul și poziția femeii în societatea noastră.In cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost pusă, totodată. într-o puternică lumină, antiteza între situația femeii din România si condiția femeii in țările capitaliste, chiar și in cele mai dezvoltate, caracterizată prin exploatare și asuprire, inegalitate și lipsă de drep

turi. inclusiv a drepturilor fundamentale ale omului, a dreptului la muncă și la retribuire egală — discriminare politică și socială, națională și rasială. Femeile din țara noastră sint conștiente că schimbarea uriașă intervenită în destinele lor este determinată de politica partidului, de dezvoltarea socială a societății din țara noastră. Iată de ce la conferință a fost exprimată cu putere recunoștința fierbinte a femeilor din țara noastră față de partid, lată de ce' la 17 martie, vo- tînd pentru Frontul Democrației și Unității Socialiste, femeile vor vota pentru consolidarea noului lor statut social — de egalitate, libertate, demnitate, pentru condițiile care le asigură dezvoltarea multilaterală a personalității creatoare.In lumina indicațiilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Conferința națională a prilejuit un larg schimb de experiență, o cuprinzătoare analize, în spirit critic și autocritic, a activității comisiilor și comitetelor de fem$i, P.recum și a Consiliului Național, cristalizindu-se obiective clare, direcții precise de acțiune pentru imbuuă- iățirea mai departe i mrneii ț^rta- nizatorice și politico-educative a acestor organisme obștești.In această privință, la conferință s-a relevat că, in centrul întregii activități a mișcării de femei din țara noastră, ca de altfel In centrul întregii activități sociale din România, vor sta obiectivele stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului privind dezvoltarea intensivă a industriei și agriculturii, ridicarea nivelului tehnic și al calității produselor, perfecționarea forțelor de. producție, a relațiilor de producție și sociale, adîncirea democrației muncitorești- revoluționare, întărirea autoconduce- rii și autogestiunii muncitorești, gospodărirea cu maximă eficiență a resurselor materiale și umane ale țării, sporirea puternică a avuției naționale — temelia trainică și sigură a ridicării nivelului de trai al poporului.In acest sens s-a subliniat necesi-(Continuare in pag. a V-a)
DOCUMENTE ADOPTATE DE CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FEMEILOR

CHEMAREA
Conferinței naționale a femeilor din Republica Socialistă România

APELUL
Conferinței naționale a femeilor din Republica Socialistă România adresat orga
nizațiilor naționale și internaționale ale femeilor din întreaga lume pentru 
asigurarea păcii, înfăptuirea dezarmării, pentru colaborare între popoare
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR DE LA 17 MARTIE

De la etajul al șaselea al unui hotel modern, amenajat după toate rigorile bunului gust, piața „Dacia" se dezvăluie ca un imens receptacul de floare, strălucind, albă, in acest anotimp alb. Oriunde îți Întorci privirea, clădiri noi, frumoase, pe măsura urbanisticii noi, socialiste. Aici, in această piață, cu ocazia vizitei de lucru din 1976 a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, bu-

Gînduri ale cetățenilor din municipiul Buzău
despre realizările economico-sociale 

ale acestei bogate legislaturi

Votul faptelor, votul certitudinii

Volumul total al fondurilor fixe 
de care dispun institutele 

de cercetare științifică, inginerie 
tehnologică si proiectare

cu 64 LA SUTA 
mai mare declt 
cel existent 
in anul 1980

zoienii au luat act cu mare bucurie de acordarea, la 1 600 de ani de la prima atestare documentară a orașului lor, a Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I. De aici, din piața „Dacia", ori încotro te poartă pașii, artere noi, dispuse ca petalele de floare, vorbesc despre înnoirea bătrînului oraș. Bulevarde croite generos, fabrici, uzine, blocuri noi, elegante, cu magazine ia parter.— Această autentică trezire la viață, ne spune tovarășul Constantin Dochia, primarul municipiului Buzău — se datorează politicii înțelepte a partidului nostru

privind dezvoltarea armonioasă a întregii țări, repartizarea științifică a forțelor de producție. Oraș multisecular. aflat la răspintia drumurilor ce leagă Muntenia, Moldova și Transilvania, deci nu lipsit de importanță economică, Buzăul a dăinuit pină în zilele noastre ca „tîrg", aproape în totalitate lipsit de industrie. Cit despre aspectul „urban"... Un conglomerat de... sate, cu case mai acătării în centru, cu prăvălii umile. Tot ce s-a construit în orașul nostru este legat de apariția și dezvoltarea industriei pe aceste meleaguri.Ritmurile înalte șle industriali

zării au ridicat orașul la demnitatea de oraș, în accepție contemporană. Ce ieri era doar „macheta viitorului" astăzi e realitate vie, concretă. în numai cinci ani, de la precedentele alegeri și pînă în prezent, orașul și-a sporit zestrea edilitară cu peste 6 000 apartamente in noile blocuri, cu 25 000 mp spații comerciale, cu o sală a sporturilor — „Dacia" — un parc al tineretu-
Anlca FLORESCU 
Stelian CHIPER corespondentul „Scinteii"(Continuare in pag. a V-a)
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CHEMAREA
Conferinței naționale a femeilor din Republica Socialistă România

Stimate tovarășe,Conferința națională a femeilor, manifestare politică de însemnătate deosebită în viața patriei noastre, constituie o nouă și puternică expresie a democrației socialiste românești, un minunat prilej de reafirmare a hotărîrii ferme a femeilor din patria noastră de a acționa, într-o unitate indestructibilă în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru progresul neîntrerupt al scumpei noastre patrii, pentru înaintarea ei neabătută pe calea socialismului și comunismului, pentru afirmarea ei, liberă și demnă, în lume.Conferința națională a femeilor s-a desfășurat la puțin timp de la Congresul al XIH-lea al Partidului Comunist Român, care a adoptat obiectivele celei de-a treia etape a realizării Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Congresul partidului a evidențiat profundele transformări revoluționare petrecute în societatea noastră, cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea — cea mai bogată în împliniri din istoria țării — pe care, cu legitimă mîndrie, o numim „Epoca Ceaușescu". Pornind de la istoricele izbînzi obținute, Congresul al XIH-lea a aprobat un minunat program de muncă și luptă, la înfăptuirea căruia și femeile sînt chemate să participe cu tot elanul revoluționar, cu întreaga pricepere și dăruire.Ca organizație componentă a Frontului Democrației și Unității Socialiste, al cărui recent congres a adoptat documentele Congresului al Xlll-lea al partidului ca program propriu de activitate, vom depune toate eforturile, într-o deplină unitate de acțiune și simțire, pentru a transpune in viață istoricele hotâriri ale forumului comuniștilor.Conferința națională a femeilor a analizat și dezbătut, cu exigență și răspundere comunistă, sarcinile ce revin mișcării de femei pentru transpunerea neabătută în viață a hotărîrilor Congresului al XIH-lea al partidului, a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Participantele la conferință și-au exprimat hotărîrea fermă de a imprima un stil mai dinamic și mobilizator întregii activități organizatorice și politico-educative desfășurate în rîndul maselor de femei pentru creșterea contribuției organizației noastre la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Cu vie satisfacție și profundă recunoștință, participantele la Conferința națională au primit aprecierile făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu in excepționala sa cuvintare, rostită la deschiderea lucrărilor, care constituie pentru întreaga noastră activitate un adevărat program de acțiune.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, beneficiind de îndrumarea permanentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, vom face din transpunerea in viață a indicațiilor și orientărilor cuprinse in acest document programatic cauza muncii și vieții tuturor femeilor din România.
CONȘTIENTE DE RĂSPUNDERILE CE 

LE REVIN PENTRU SPORIREA CON
TRIBUȚIEI FEMEILOR IN TOATE SEC
TOARELE DE ACTIVITATE, PARTICIPAN
TELE LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
ADRESEAZĂ FEMEILOR DE PE ÎN
TREG CUPRINSUL PATRIEI VIBRANTA 
CHEMARE DE A-ȘI CONSACRA TOATE 
FORȚELE, ÎNTREAGA PRICEPERE Șl CA
PACITATE DE MUNCĂ ÎNFĂPTUIRI! 
ISTORICELOR HOTĂRlRI ALE CONGRE
SULUI AL Xlll-LEA AL PARTIDULUI, DE 
A FI LA ÎNĂLȚIMEA ÎNCREDERII Șl EXI
GENȚELOR EXPRIMATE DE CONDUCĂ
TORUL ÎNCERCAT AL PARTIDULUI Șl STA
TULUI NOSTRU, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, ADUCINDU-ȘI DIN PLIN 
CONTRIBUȚIA LA ÎNFLORIREA PATRIEI, 
LA ÎNTĂRIREA INDEPENDENȚEI Șl SUVE
RANITĂȚII El NAȚIONALE.

Muncitoare, tehniciene,
inginere!Directivele cu privire la dezvoltarea economico- socială a României în cincinalul 1986—1990 și orientările de perspectivă pînă în anul 2000 constituie, prin obiectivele pe care le stabilesc, 

un grandios și însuflețitor program de muncă și de luptă pentru întreaga noastră națiune.
CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FEMEILOR 

VĂ ADRESEAZĂ CHEMAREA SĂ PARTICI
PAȚI CU DĂRUIRE Șl RĂSPUNDERE 
PATRIOTICĂ LA REALIZAREA ACESTOR 
OBIECTIVE DE ÎNSEMNĂTATE HOTĂRÂ
TOARE PENTRU VIITORUL SOCIALIST AL 
PATRIEI, PENTRU CREȘTEREA FORȚEI El 
ECONOMICE, A NIVELULUI DE TRAI, 
MATERIAL Șl SPIRITUAL, AL ÎNTREGULUI 
POPOR! CONTRIBUIȚI CU ÎNTREAGA 
VOASTRĂ PUTERE DE MUNCĂ, CU 
ÎNTREAGA PRICEPERE LA ÎNDEPLINIREA 
Șl DEPĂȘIREA PLANULUI PE 1985 I 
FACEȚI TOTUL PENTRU A ÎNCHEIA AC
TUALUL CINCINAL CU .ZZ__ TI Z?Z 
MAI BUNE, PENTRU A CREA O BAZĂ 
TRAINICĂ ÎNFĂPTUIRII 
OBIECTIVELOR CELUI 
CINCINAL I

REZULTATE CÎT

CU SUCCES A 
DE-AL Vlll-LEA

Acționați cu hotărîre și răspundere muncitorească pentru aplicarea în producție a cuceririlor științei și tehnicii, a noilor tehnologii, pentru sporirea neîntreruptă a productivității muncii, pentru aplicarea în activitatea economică a noului mecanism economico-financiar, pentru ridicarea eficienței economice a întregii activități!Militați cu fermitate pentru dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor industriale, pentru lărgirea bazei energetice și de materii prime — condiție hotărîtoare a dezvoltării dinamice, în ritmurile stabilite, a economiei noastre naționale!Manifestați-vă plenar capacitatea și competența profesională, simțul gospodăresc, acționați cu hotărîre pentru realizarea integrală a producției fizice, a celei pentru export! Reduceți cheltuielile materiale și de producție, gospodăriți judicios materiile prime, materialele, combustibilul și energia, intensificați acțiunile pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ, a gradului de competitivitate al produselor românești! Militați pentru instaurarea unui climat de înaltă răspundere pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție și obștești, pentru strîngerea și integrarea în circuitul economic a materiilor refolosibile, pentru înlăturarea hotărîtă a risipei și realizarea de importante economii, a ordinii și disciplinei în muncă!Faceți din ridicarea calității muncii și a vieții obiectivul primordial al activității noastre!
Femei din agricultură!Obiectivul fundamental al acestei ramuri de bază a economiei naționale îl constituie, în continuare, înfăptuirea noii revoluții agrare, creșterea puternică a producției agricole, vegetale și animale, care să satisfacă cît mai deplin necesitățile de consum ale întregului popor, precum și cerințele economiei naționale.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ VĂ CHEA
MĂ SĂ FACEȚI TOTUL PENTRU MAI 
BUNA GOSPODĂRIRE A PÂMiNTULUI, 
PENTRU RIDICAREA POTENȚIALULUI 
ACESTUIA! FOLOSIȚI RAȚIONAL MIJ
LOACELE TEHNICE PENTRU A OBȚINE 
RECOLTE CIT MAI BOGATE, SIGURE SI 
STABILE, PENTRU A REALIZA PRODUCȚII 
ANIMALIERE TOT MAI MARI, CARE SĂ 
SATISFACĂ PE DEPLIN CERINȚELE ECO
NOMIEI Șl ALE BUNEI APROVIZIONĂRI 
A POPULAȚIEI I ASIGURAȚI TOATE CON
DIȚIILE PENTRU REALIZAREA UNEI AGRI
CULTURI INTENSIVE, DE ÎNALTĂ PRO
DUCTIVITATE Șl EFICIENȚĂ I FACEȚI 
TOTUL PENTRU A SPORI NEÎNCETAT 
PRODUCȚIILE AGRICOLE, PENTRU RIDI
CAREA POTENȚIALULUI PRODUCTIV AL 
PÂMINTULUI IȚărance, tehniciene, inginere de la sate, asigurați 0 dezvoltare puternică a producției de plante tehnice și legume, a sectoarelor zootehnice, sporirea producției animaliere, de carne, lapte, lînă, ouă!Femei din satele necooperativizate, folosiți cît mai productiv pămîntul, creșteți un număr sporit de animale și păsări, predați statului cantități cît mai mari de produse!

Femei care lucrați în dome
niul științei, cercetării științifice
și tehnologice!Conferința națională a femeilor vă cheamă ca, dezvoltînd bogatele tradiții ale științei românești, să munciți neobosit pentru promovarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile de activitate, a unor tehnologii cu consumuri de materiale și energie reduse, pentru creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, energiei și combustibililor, a tuturor resurselor materiale și umane!

FACEȚI TOTUL PENTRU AFIRMAREA 
GINDIRII ȘTIINȚIFICE Șl TEHNICE ORIGI
NALE ROMÂNEȘTI, PENTRU APLICAREA 
CIT MAI RAPIDA IN PRODUCȚIE A RE
ZULTATELOR CERCETĂRII, PENTRU CREȘ
TEREA NECONTENITĂ A APORTULUI El 
LA ÎMBOGĂȚIREA TEZAURULUI CU
NOAȘTERII UNIVERSALE I MANIFESTAȚI 
IN ÎNTREAGA ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ 
SPIRIT REVOLUȚIONAR IN ABORDA
REA MARILOR PROBLEME ALE DEZVOL
TĂRII NOASTRE ECONOMICE Șl SOCIA
LE, ACȚIONAȚI PERMANENT PENTRU 
ASIGURAREA PROGRESULUI Șl PROSPE
RITĂȚII NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTEI

Profesoare, învățătoare,
educatoare!Conferința națională vă adresează chemarea să acționați cu devotament și abnegație, pricepere și pasiune pentru înflorirea școlii românești, pentru dezvoltarea continuă a învățămîntului și pregătirea temeinică a viitoarelor generații de constructori ai socialismului și comunismului în patria noastră!

DEPUNEȚI EFORTURI STĂRUITOARE 
PENTRU A FORMA O ÎNAINTATĂ CON
ȘTIINȚĂ LA TOȚI TINERII ȚĂRII, A-l EDUCA 
IN SPIRITUL DRAGOSTEI FAȚĂ DE PA
TRIE, PARTID Șl POPOR, FAȚĂ DE TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, SECRE
TARUL GENERAL AL PARTIDULUI, FAȚĂ 
DE TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU I 
FACEȚI TOTUL CA TINERII SĂ FIE BINE 
PREGĂTIȚI DIN PUNCT DE VEDERE PRO
FESIONAL, SĂ AIBĂ O ATITUDINE ÎNA
INTATA, RESPONSABILA FAȚĂ DE MUN
CĂ Șl VIAȚA, FAȚĂ DE IDEALURILE DE 
PROGRES Șl CIVILIZAȚIE ALE POPORU
LUI NOSTRU I

Femei care activați pe tărîmul
artei și culturii!Aveți nobila îndatorire patriotică de a contribui la îmbogățirea necontenită a tezaurului culturii și artei naționale prin opere de valoare, care să propage idealurile umanismului revoluționar, să pună în lumină măreața epopee a construcției socialiste, virtuțile morale ale poporului român.

FĂURIȚI OPERE IN CENTRUL CĂRORA 
SĂ SE AFLE OMUL MUNCII, VIAȚA 
POPORULUI NOSTRU, EFORTUL LUI 
PENTRU EDIFICAREA PE PĂMÎNTUL 
SCUMP AL PATRIEI A CELEI MAI DREPTE 
SI ÎNAINTATE SOCIETĂȚI I INSPIRAȚI-VĂ 
DIN ACTIVITATEA TUMULTUOASĂ, DE 
TRANSFORMARE REVOLUȚIONARĂ A 
ȚĂRII, IN STARE SA RIDICE LITERATURA 
Șl ARTA ROMÂNEASCĂ LA UN NIVEL 
TOT MAI ÎNALT, Să CONTRIBUIE LA 
DEZVOLTAREA CONȘTIINȚEI REVOLU
ȚIONARE A OMULUI NOU, CONSTRUC
TOR AL SOCIALISMULUI ISă ridicăm la un nivel superior, să diversificăm și să îmbogățim continuu activitatea cul- tural-educativă în cadrul Festivalului național al muncii și creației „Cîntarea României" ! Acționați în așa fel încît toate instituțiile de artă și cul

tură să devină centre de educație patriotică, revoluționară, păstrătoare ale celor mai înaintate tradiții de artă și cultură națională !
Lucrătoare din comerț, din

sectoarele de prestări-servicii
către populație!Societatea v-a încredințat sarcini de mare răspundere în domeniul satisfacerii, în condiții optime, a cerințelor în creștere ale întregului popor, care se răsfrîng direct în nivelul de trai al oamenilor muncii, în calitatea vieții poporului.

INDEPLINIȚI-VÂ CU RĂSPUNDERE Șl 
COMPETENȚĂ, CU SOLICITUDINE Șl 
SPIRIT CIVIC ÎNDATORIRILE I MILITAȚI 
PENTRU O AMBIANȚĂ CIVILIZATĂ IN 
COMERȚUL NOSTRU SOCIALIST, LUPTAȚI 
PENTRU RESPECTAREA LEGALITĂȚII SO
CIALISTE, ÎMPOTRIVA RISIPEI Șl LIPSEI 
DE RĂSPUNDERE IN MINUIREA BUNU
RILOR SOCIALEI

Femei din domeniul apărării
sănătății!

CONFERINȚA NAȚIONALA VA CHEA
MĂ SĂ VĂ ÎNDEPLINIȚI CU COMPE
TENȚA Șl RĂSPUNDERE MISIUNEA DE 
MARE ÎNSEMNĂTATE DE OCROTIRE A 
SĂNĂTĂȚII POPORULUI. INDEPLINIȚI-VÂ 
CU CINSTE NOBILA VOASTRĂ PROFESIE 
PUSĂ IN MODUL CEL MAI DIRECT IN 
SLUJBA APĂRĂRII VIEȚII Șl SĂNĂTĂȚII 
OAMENILOR IAcționați cu răspundere pentru înfăptuirea exemplară a politicii demografice, pentru asigurarea tinereții și vigorii națiunii noastre socialiste ! Organizați ample manifestări pentru cunoașterea și popularizarea obiectivelor politicii demografice, precum și a măsurilor luate de statul socialist în vederea ocrotirii mamei și copilului, pentru crearea unei opinii sănătoase față de familie, față de creșterea și educarea copiilor !
Soții și mame!îndepliniți-vă cu mîndrie și răspundere nobila misiune de a da viață, de a crește și educa generațiile de azi și de mîine ale țării, pregătiți-vă fiii și fiicele voastre în spiritul dragostei de muncă, de patrie și partid, față de înaltele valori morale ale socialismului și comunismului !

CONTRIBUIȚI DIN PLIN LA ÎNTĂRIREA, 
CONSOLIDAREA Șl ÎNFLORIREA FAMI
LIILOR VOASTRE - NUCLEUL DE BAZĂ 
AL SOCIETĂȚII NOASTRE I

Femei din orașele și satele țării!
Exprimînd sentimentele de mîndrie și totală adeziune față de politica e?ă a 

partidului și statului, față de strălucitele inițiative de pace, dezarmare, și îimul 
rind de dezarmare nucleară, de soluționare pe calea tratativelor a tuturor probelor 
litigioase și conflictelor dintre state, pentru asigurarea securității in Europi >n 
întreaga lume, Conferința națională a femeilor adresează un fierbin(apel 
femeilor de pe întreg cuprinsul patriei să-și sporească eforturile pentru inUirea 
hotărîrilor Congresului al Xlll-lea al partidului, contribuind astfel la rzarea 
progresului economic și social al patriei, a politicii de destindere, pace și ccorare 
internațională I

Să facem totul ca glasul femeilor din România, angajate ferm înunca 
pașnică pentru înflorirea națiunii noastre, pentru viitorul ei luminos, să auzi*  
în întreaga lume, să contribuie la triumful păcii, al dreptului fundamental (Oame
nilor - la viață, la libertate, progres și civilizație I

Exprimînd recunoștință fierbinte partidului, secretarului său g«ral> to*  
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, pentru condițiile mhQto de 
afirmare a capacităților creatoare ale femeilor, pentru locul demn > care-l 
ocupă astăzi femeia în societatea românească, Conferința națională vălresează 
chemarea de a spori participarea voastră la creșterea avuției naționale, la ăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de Congresul al Xlll-lea al Partidului Comur Român.

Femei de pe întreg cuprinsul țării, animate de cel mai fierbintcab<°tism 
revoluționar, să folosim întreaga noastră capacitate de muncă și crea, compe
tența și spiritul gospodăresc, devotamentul și abnegația, spre a fi la înălțea încre
derii pe care ne-a acordat-o tovarășul Nicolae Ceaușescu, genialul onducător 
al destinelor noastre naționale, a rolului și răspunderii cu care sîntem vestite de 
societatea noastră socialistă I

IN SPIRITUL MINUNATELOR TRADIȚII 
ROMANEȘTI, CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
VA CHEAMA SA ÎNDEPLINIȚI DATORIA 
PATRIOTICA DE MARE ONOARE DE A DA 
VIAȚA, A CREȘTE Șl EDUCA CETĂȚENI DE 
NĂDEJDE, CAPABILI SA DUCĂ MAI DE- 
PARTE STINDARDUL IDEALURILOR SO
CIALISMULUI SI COMUNISMULUI, BU
NĂSTĂRII Șl FERICIRII POPORULUI I

»

Activiste ale mișcării de femei!
CONFERINȚA NAȚIONALA VĂ ADRE 

SEAZĂ CHEMAREA DE A DESFĂȘURA C 
INTENSĂ ACTIVITATE POLITICO-EDUCA 
TIVĂ PENTRU DEZVOLTAREA CONȘTIIN 
ȚEI SOCIALISTE A FEMEILOR, A SPIR' 
TULUI LOR REVOLUȚIONAR, PENTR 
ÎMBOGĂȚIREA NEÎNCETATĂ A ORIZOh 
TULUI LOR POLITICO-IDEOLOGIC 
CULTURAL-ȘTIINȚIFIC.întărind în continuare colaborarea și conluci rea cu organizațiile sindicale și de tineret, toate organizațiile obștești din țara noastră, i țiați acțiuni care să ducă la creșterea exiger și răspunderii patriotice, revoluționare a fiecf femei, la locul ei de muncă, în familie și so< tate ! Mobilizați muncitoarele, tărăncile, ingi rele și tehnicienele, toate femeile la o activi entuziastă și plină de dăruire, pusă în sli patriei socialiste, a viitorului și fericirii ei, litați pentru valorificarea tuturor resursele energiilor creatoare, pentru instaurarea unui mat de ordine și disciplină, de responsabili de bună gospodărire și apărare a avuției n nale ! Puneți-vă întreaga capacitate în si marii acțiuni naționale de economisire a ene electrice și combustibilului, de folosire cu î eficiență economică a tuturor resurselor țăi

ACȚIONAȚI CU ÎNALTA RESPONÎ 
LITATE PENTRU CREȘTEREA ROLULL 
REVINE FEMEILOR IN A CONTI 
FRUMOASELE TRADIȚII ROMÂNEȘT 
FAMILIILOR CU MULȚI COPII, PE 
CULTIVAREA SENTIMENTELOR MAT 
Șl A DRAGOSTEI FAȚĂ DE COPP 
TENSIFICAȚI MUNCA EDUCATIV*  
RÎNDUL FEMEILOR PENTRU A-ȘI • 
PLINI CU CINSTE ÎNDATORIREA E 
REVINE CA SOȚII Șl MAME, DE I*  
FĂPTUI POLITICA DEMOGRAFIA 
PARTIDULUI Șl STATULUI I

FEMEI DIN ÎNTREAGA ȚARĂ, W 
IN VALOARE HĂRNICIA, DRAGEA 
VOASTRĂ DE FRUMOS, PENTRU 
NUA ÎNFRUMUSEȚARE A SATEI Șl 
ORAȘELOR, PENTRU RIDICAREA |CII 
Șl VIEȚII VOASTRE PE TREPTE DElU- 
ZAȚIE TOT MAI ÎNALTEI

A P E L U
ale femeilor din • •

în numele milioanelor de femei din patria noastră și avînd conștiința vie a răspunderii pentru apărarea păcii și a vieții, Conferința națională a femeilor din Republica Socialistă România adresează tuturor organizațiilor naționale și internaționale ale femeilor chemarea solemnă de a ne uni eforturile — pînă nu este prea tîrziu, pînă ce nu vor începe să cadă bombele — pentru a se opri cursul periculos al evenimentelor, a se înlătura pericolul unei catastrofe nucleare, pentru instaurarea în lume a politicii de pace, independență și colaborare.în lupta pentru triumful acestor nobile idealuri, mișcarea de femei din România susține, cu toată hotărîrea, in consens cu voința întregului popor, strălucitele acțiuni, de inaltă responsabilitate politică, consacrate afirmării și asigurării dreptului fundamental la viață, la existență liberă și demnă, la pace al oamenilor, popoarelor, acțiuni și demersuri al căror inițiator și promotor este președintele Nicolae Ceaușescu, omul de stat care, prin viața și activitatea consacrate prosperității și fericirii patriei, triumfului marilor cauze ale ome- 

nîrii, se bucură de dragostea și recunoștința întregii noastre națiuni, de stima și prețuirea tuturor celor pentru care pacea, libertatea și independența reprezintă imperative supreme ale umanității.Dind expresie deplinei adeziuni, aprobării totale față de politica externă de pace, prietenie și solidaritate a României, adresăm apelul nostru tuturor femeilor din, lume, indiferent de convingerile lor politice, filozofice sau religioase, indiferent de rasă, de a-și uni glasurile în lupta pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară, de a face totul pentru a bara calea războiului, pentru a-și apăra liniștea căminelor, .viața copiilor, a generațiilor de astăzi și de mîine.AVIND IN VEDERE SITUAȚIA GRAVĂ DE PE CONTINENTUL NOSTRU - IN CARE SINT CONCENTRATE MAJORITATEA ARMELOR NUCLEARE - NE ADRESĂM VOUĂ, DRAGI PRIETENE DIN EUROPA, CU APELUL FIERBINTE DE A NE TIUNI DE MARILOR SI PACE,SĂRII RACHETELOR NUCLEARE 
UNI FORJELE PRIN AC- AMPLOARE, IN CADRUL MIȘCĂRI DE DEZARMARE PENTRU OPRIREA AMPLA- CU

RAZA MEDIE DE ACȚIUNE Șl ELIBERAREA CONTINENTULUI NOSTRU DE ORICE ARME NUCLEARE, PENTRU REALIZAREA UNEI EUROPE LIBERE, A PĂCII Șl CONLUCRĂRII.Chemăm toate națiunile continentului să fie mai active și, în acest sens, să participe, într-o formă corespunzătoare, la negocierile sovieto-americane privind dezarmarea nucleară, menite să abordeze, într-un spirit de înaltă responsabilitate, probleme în a căror soluționare sînt nemijlocit interesate toate popoarele și de care depind pacea și securitatea Europei, a lumii întregi.Ne adresăm solemn tuturor guvernelor statelor participante la conferințele de la Stockholm, Geneva și Viena să depună toate eforturile pentru ca aceste importante foruri șă adopte, cit mai cu- rind, măsuri concrete și realiste de dezarmare, de întărire a încrederii și securității în Europa și în lume. 'Pornind de la aspirațiile majore ale propriilor popoare, să acționăm umăr la F umăr pentru ca, în Balcani, în nordul Europei și în alte regiuni ale continentului și ale lumii, să se creeze zone ale păcii și colaborării, fără arme nucleare și fără baze militare străine.

Dragi prietene de pretutindeni, vă adresăm, totodată, vibranta chemare să acționăm unite, astfel încît imensele fonduri irosite pentru crearea armelor distrugătoare să fie folosite pentru dezvoltarea economico-socială a fiecărei națiuni, pentru eradicarea foametei, analfabetismului, pentru apărarea omului și a vieții.Mai mult ca oricînd, revine, astăzi, forțelor progresiste și democratice din Europa și din întreaga lume, maselor largi, tuturor popoarelor datoria de a milita unite, viguros, pentru a determina guvernele, statele, pe toți oamenii politici să acționeze, cu mai multă răspundere, consecvență și fermitate, în direcția dezarmării și securității, pentru reluarea cursului spre destindere, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale. pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.Puternic însuflețite de înaltul exemplu de profund umanism al prodigioasei activități științifice a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial, ne adresăm tuturor oamenilor de știință cu chemarea de a pune minunatele cuceriri ale geniului uman exclusiv în slujba progresului 

și păcii, spre bunăstarea și fericirea oamenilor, și nu spre distrugere și război.SA FACEM ASTFEL, DRAGI PRIETENE DE PRETUTINDENI, CA ANUL 1985, CARE ÎNCHEIE DECENIUL CONSA- CRAT, DE ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE, FEMEII, DESFĂȘURAT SUB DEVIZA „EGALITATE, DEZVOLTARE, PACE», SĂ CONSTITUIE NU NUMAI UN PRILEJ DE BILANȚ, CI Șl DE PUTERNICĂ MOBILIZARE A TUTUROR FORJELOR SI CONȘTIINȚELOR MASELOR LARGI DE FEMEI La FĂURIREA UNEI LUMI A PĂCII Șl ÎNȚELEGERII.Profund interesate în asigurarea unui viitor pașnic copiilor noștri, ne adresăm tuturor organizațiilor naționale și internaționale de femei cu chemarea de a folosi prilejul „Anului Internațional al Tineretului" pentru o abordare mai aprofundată a problematicii generale a tinerei generații — atît de apropiată nouă — pentru unirea eforturilor noastre sub generoasa deviză : „Participare, Dezvoltare, Pace!".
CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FEMEILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Reprezentăm, astăzi, mai mult de jumătate din populația ;lobului. Să fim pe deplin conștiente d( marea răspundere ce ne revine, de fCța pe care o reprezentăm.Fie ca apelul nostrude pace să aibă un adînc ecou in conștința oamenilor de bună credință de pretuindeni, a femeilor din întreaga lume,astfel ca, la împlinirea a 40 de ani di la victoria asupra fascismului, să putem credere viitorul, convinse tea și-a însușit deplin istoriei.
privi cu încă umanita- învățămintelePE TOATE ME- CONFERINȚADRAGI PRIETENE DE RIDIANELE GLOBULU, _ NAȚIONALA A FEMELOR DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA IȘI EX- PRIMA DEPLINA ÎNCREDERE CĂ, ÎNSUFLEȚITE DE HOTĂRÎREA DE A FACE TOTUL PENTRU A APAR A VIAȚA COPIILOR NOȘTRI Șl LINIȘTEA CĂMINELOR, PUTEM, ACȚIONIND UNITE, NOI, FEMEILE DE PRETUTINDENI, SA FACEM SA TRIUMFE DRAGOSTEA NOASTRĂ DE LIBERTATE Șl PACE.



In 
alegerile 

de la 
17 martie

UN VOT PENTRU ÎMPLINIRILE SOCIALISTE ALE PREZENTULUI, 

UN VOT PENTRU VIITORUL LUMINOS AL PATRIEI NOASTRE 

ȘTIINȚA ROMÂNEASCĂ 
în avangarda progresului multilateral al țării 
- ...... ' - ‘ < ____ _______________________

Pe baza faptelor putem afirma că viața demonstrează cu putere că știința reprezintă un factor de însemnă
tate hotărîtoare pentru înfăptuirea cu succes a socialismului și comunismului în România, pentru dezvoltarea 
economico-socială, pentru asigurarea bunăstării și fericirii poporului, a independenței patriei noastre socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU

---------------- FILE DE ISTORIE
Contribuții remarcabile 

la dezvoltarea si modernizarea 
economiei naționale

• Ca urmare a activității de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introducere a progresului tehnic, in 
intervalul 1980—1984 au fost introduse in producție 
21 770 TIPURI DE MAȘINI, UTILAJE, APARATE, INSTALA
ȚII, NOI MATERIALE Șl BUNURI DE CONSUM , 6 787 
TEHNOLOGII NOI Șl SISTEME DE MECANIZARE Șl 
AUTOMATIZARE. Pină la sfirșitul actualului cincinal vor 
fi puse in fabricație PESTE 24 000 de produse noi și mo
dernizate și vor fi aplicate PESTE 7 000 de tehnologii noi.

• Ponderea produselor noi și modernizate puse in 
fabricație de la inceputul cincinalului in ramurile prelu
crătoare ale industriei republicane a reprezentat 39 LA 
SUTA din producția-marfă realizată in anul 1984, preli- 
minindu-se pentru anul 1985 o pondere de CIRCA 45 LA 
SUTA.

• Din anul 1980 și pină in prezent, pe baza activi
tății de cercetare științifică, inginerie tehnologică și pro
iectare au fost asimilate in fabricație PESTE 37 000 de 
produse, care au dus la o diminuare a importului cu 
PESTE 9 MILIARDE LEI.

• Ponderea produselor noi realizate in primii patru 
ani ai actualului cincinal, pe baza concepției tehnice 
proprii, este de PESTE 97 LA SUTA, iar in intreg cincinalul 
va fi de CIRCA 98 LA SUTĂ.

• In perioada 1981—1983, în cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României", au fost rezolvate circa 
190 000 teme de cercetare, cu o eficiență economică to
tală de peste 58 miliarde lei.
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O imagine-document din timpul numeroaselor vizite de lucru efectuate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în institutele de 
cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare. Fiecare din aceste vizite a prile
juit un rodnic dialog de lucru asupra modalităților de creștere a contribuției științei la 
soluționarea problemelor majore ale dezvoltării și modernizării economiei naționale.

Direcții majore de acțiune, 
de largă perspectivă

Directivele Congresului al XIII-lea al P.C.R. prevăd obiec
tive majore pentru activitatea de cercetare științifică, inginerie 
tehnologică și proiectare. Iată citeva dintre acestea :

• In industrie, creșterea productivității muncii - in
dicator prevăzut să iși dubleze nivelul in 1990 față de 
1980 — se va asigura în proporție de CIRCA 55 LA SUTA 
prin introducerea și generalizarea progresului tehnic.

• Ponderea producției industriale realizate prin ex
tinderea sistemelor automatizate și robotizate — acțiune 
in care cercetarea științifică și ingineria tehnologică vor 
avea un rol deosebit — se va ridica la 70 LA SUTA în anul 
1987 și la PESTE 90 LA SUTA la sfirșitul cincinalului viitor.

• Prin modernizarea și reproiectarea produselor ur
mează ca ponderea produselor industriale care se reali
zează la nivel mondial ridicat să ajungă in 1990 la 
APROAPE 95 LA SUTĂ, iar la 2—5 LA SUTA din producție 
să se atingă performanțe superioare acestui nivel.

• In agricultură, cercetarea științifică va contribui la 
valorificarea superioară a fondului funciar, realizarea de 
noi soiuri de hibrizi și plante agricole și horticole, la 
ameliorarea genetică a speciilor de animale, în vederea 
obținerii unor producții agricole vegetale și animale 
ridicate.

• In cincinalul 1986—1990, prin introducerea unor 
noi tehnologii, gradul de valorificare a materiilor prime, 
materialelor, combustibililor și energiei va crește cu circa 
70 LA SUTA față de nivelul anului 1980.

• In aceeași perioadă, ca urmare a activității de cer
cetare științifică, vor fi realizate noi materiale și noi sor
timente superioare de metale, mase plastice, fibre și alte 
produse diverse, materiale electronice noi și altele.

In activitatea de cercetare științifică, 
inginerie tehnologică si proiectare lucrează

Marile resurse de producție Produse noi, moderne,
ale cercetării de înaltă calitate

235600 OAMENI Al MUNCII
cu 23 LA SUTĂ mai mulți decit în 1980 Evoluția producției industriale a unităților Creșterea valorii produselor noi și modernizate

de cercetare științifică, inginerie tehnologică introduse în fabricație (în procente)
și proiectare în perioada 1980-1985 (în procente)

SC'lNTEIA - duminică 10 martie 1985

în prezent, în întreaga țară există 215 INSTITUTE 
Șl CENTRE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, 
la care se adaugă 100 DE STAȚIUNI 
DE CERCETARE Șl PRODUCȚIE AGRICOLĂ

t1'. ,ii!iv ! , r, :■;.<iji iii. i. iși
PESTE 1760000 DE OAMENI Al MUNCII, din care 
peste un milion de muncitori, au participat 
în perioada 1981-1983 la concursurile de creație 
științifică din cadrul Festivalului 
național „Cintarea României**

CETĂȚENI

Șl CETĂȚENE!
Votînd candidații Frontului 

Democrației și Unității Socialiste, 
votați pentru înflorirea în conti
nuare a științei românești, pentru 
creșterea și mai puternică a apor
tului ei la dezvoltarea multilaterală 
a patriei, la sporirea avuției națio
nale, la ridicarea generală a bună
stării și civilizației națiunii noastre 
socialiste!

(Din Manifestul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste)
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Puternică angajare muncitorească pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor economice

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ Șl EXPORT
îndeplinit exemplar prin buna organizare a munciiriale în cantități mai mari și s-a stabilit, cu acordul beneficiarilor, ca unele produse să fie introduse în fabricație în devans.Cu maximă operativitate s-a acționat și pentru soluționarea altor probleme ale producției. „Intrucît nu dispunem de un număr suficient de mașini circulare de tricotat, ne spune inginerul Szalma loan, directorul unității, a fost cerut sprijinul centralei pentru încheierea unor contracte de colaborare cu alte întreprinderi de tricotaje din tară. Ast-

tima perioadă de timp, care să nu cunoască două-trei sau mai multe operații de lucru. Aceasta a permis ca, in funcție de comenzi, de sarcinile de plan, de situația aprovizionării cu materiale și materii prime, forța de muncă să fie dirijată acolo unde au impus-o cerințele producției. Spre exemplu, la fazele de prelucrare s-au ivit de mai multe ori situații cînd a trebuit să se lucreze mai mult pe anumite tipuri de mașini. Avînd un număr mare de muncitoare care cunosc toate cele trei

Cu cîteva zile înainte de sfîrșitul lunii februarie, biroul executiv al consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de tricotaje „Someșul" din Cluj-Napoca a analizat, așa cum obișnuiește să facă la încheierea fiecărei luni, situația indeplinirii planului și modul cum au fost asigurate condițiile pentru desfășurarea activității de producție pe luna următoare. Tovarășa Florica Bărbat, președintele consiliului oamenilor muncii, a arătat, pe baza datelor statistice la zi și a informărilor din secții, că deși s-au întimpinat o serie degreutăți în aprovizionarea cu mate- ' rii prime și energie, cauzate de as- i primea acestei ierni, rezultatele ob- I ținute sint în general bune. Mai exact, planul la producția fizică a fost îndeplinit și chiar depășit, 11- vrindu-se suplimentar peste 5 000 bucăți tricotaje, iar toate contractele de export au fost onorate la termenele stabilite.Cum s-a acționat pentru obținerea acestor rezultate 7 Discutăm mai pe larg cu tovarășa Florica Bărbat, care de la început a ținut să sublinieze faptul că. in cursul lunilor ianuarie și februarie, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii s-au ocupat îndeaproape a producției și a noului program rioada de iarnă, menzile primite, dente prevăzute în contracte, s-a urmărit să se asigure o bună aprovizionare cu materii prime și materiale. Au fost trimiși la furnizori delegați pentru obținerea la timp a materialelor necesare. Totodată, s-a avut în vedere și faptul că unii dintre furnizori au oferit anumite sortimente de materii prime și mate-

de buna organizare muncii în condițiile stabilit pentru pe- In funcție de code termenele sca-

La întreprinderea „Someșul" din Cluj-Napoca

fel am primit cantități mal mari de tricoturi de la intreprinderi din București, Iași, Piatra Neamț și Caracal. în această situație, am luat apoi măsuri pentru creșterea producției la finisaj, la vopsirea firelor și a tricoturilor, reorganizînd activitatea în unele secții de confecții. La finisaj s-a lucrat continuu în trei schimburi. Producția de export a fost concentrată in două secții — I și III — și în proporție de 15 la sută și la secția a Il-a, unde sînt formații cu o bună calificare și experiență. Muncitoarele cele mai bune au fost puse să execute operații mai dificile, la care se cere o anumită experiență și pricepere profesională".Rezultatele obținute se datoresc și măsurilor luate de mai multă vreme pentru policalificarea muncitoarelor. Aproape că nu este muncitoare cu vechime mai mare In întreprindere și chiar cele tinere, calificate In ul-

- un obiectiv care impune eforturi 
perseverente pentru modernizarea

tipuri de mașini, activitatea s-a organizat în așa fel incit aceste utilaje să fie încărcate corespunzător în toate cele trei schimburi. Ca atare, munca s-a putut desfășura în bune condiții, evidențiindu-se prin contribuția adusă la realizarea și depășirea planului formațiile conduse de maiștrii Iosif Vigh și Maria Iacob, de la secția I tricotaje, muncitoarele Maricica Todea, Maria Iancu, Elvira BolboacăȘi incă portant : condițiile sumurile și energie. Pentru aceasta, muncitorii și specialiștii din sectorul meca- no-energetic au acționat cu răspundere, asigurînd buna folosire a mașinilor și instalațiilor, aplicînd întocmai măsurile stabilite de consiliul oamenilor muncii. Așa, de pildă, s-a introdus în reparație, mai devreme decit s-a stabilit inițial, un utilaj mare consumator de energie electrică, respectiv rama de finisat tricoturi in lățime. Organizîndu-se mai bine munca, întreaga producție a fost trecută pe cea de-a, doua ramă, aceasta fiind folosită intensiv In fiecare schimb.In luna martie, sarcinile de plan sînt și mai mobilizatoare decît în primele două luni. De aceea, se acționează în continuare cu și mai multă fermitate — în spiritul sarcinilor subliniate Ia recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. — pen-

și multe altele.un lucru, deosebit de im- producția s-a realizat in încadrării stricte in con- aprobate de materii prime

tru aprovizionarea cu materii prime și materiale la nivelul prevederilor de plan și în structura sortimentală prevăzută pentru producția de export, contractată 'cu o serie de parteneri din Olanda, R. F. Germania, Anglia, Uniunea Sovietică, Norvegia, Suedia, Ungaria. Pentru fabricarea produselor respective, întreprinderea are nevoie de circa 30 tipuri de fire din lină sau tip lină, bumbac, poli- esteri, poliamidă etc. Tinîndu-se seama de cerințele producției, s-a stabilit o legătură permanentă cu furnizorii de materiale, printre care filaturile din Buhuși, Ghimbav, Buzău, Iași, Săvinești, și trebuie spus că aprovizionarea se face ritmic, cu fire de bună calitate.Pentru intensificarea ritmului de lucru și îndeplinirea exemplară a tuturor prevederilor de plan, consiliul oamenilor muncii a luat o serie de măsuri speciale. Ca urmare a acțiunilor întreprinse, a fost contractată aproape întreaga producție de export prevăzută în planul pe acest an ; s-au lansat comenzile de materii prime și materiale. Totodată, se continuă prospectarea pieței externe pentru acoperirea cu contracte și comenzi a întregii producții, prin realizarea și prezentarea unor noi tipuri și modele de tricotaje. In același timp, a fost perfecționat sistemul de urmărire a realizării producției fizice și, îndeosebi, a producției de export. Decadal, biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, împreună cu șefii de secții și alte cadre de conducere analizează situația îndeplinirii planului și intervine, unde este cazul, pentru înlăturarea eventualelor neajunsuri de pe fluxul de fabricație. Rezultatele obținute de acest harnic colectiv demonstrează că, așa cum s-a subliniat la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., prin gice, gie, prin surselor puse la dispoziția unităților economice, planul la producția fizică și export poate fi îndeplinit ritmic și integral, la un înalt nivel calitativ.
respectarea disciplinei tehnolo- a normelor de consum de ener- combustibili și materii prime, buna gospodărire a tuturor re-

sectoarelor caldeIntr-un număr anterior al ziarului (vezi „Scînteia" din 6 martie a.c.) ne-am referit la procedeul de turnare in forme vidate, una din cele mai moderne tehnologii existente pe plan mondial, aplicată cu rezultate deosebit de favorabile în țara noastră în turnarea de precizie a pieselor din oțel și fontă. De data aceasta aducem in discuție un alt procedeu de turnare de precizie a oțelurilor- rapide, procedeu care, larg extins, ar putea schimba radical tehnologiile actuale de fabricare a sculelor aș- chietoare. Concret, despre ce este vorba 7O mare cantitate de oțel rapid — circa 800—1 000 de țone anual, îndeosebi sub formă de șpan și capete de bară neutilizabile, dar care costă circa 150 000 lei tona — este dirijată spre topitoriile de oțel de la Tirgo- viște. Nu este vorba de gospodărire incorectă a metalului, ci. pur și simplu, de tributul plătit actualelor tehnologii de fabricare a sculelor așchie- toare : din aproape două tone rezultă, prin prelucrări ce. o tonă de produse finite : freze, burghie, segmenți de ferăstrău etc. Să nu existe oare nici o soluție pentru a evita aceste pierderi ? Este Întrebarea pe care specialiștii de la întreprinderea de scule din Rișnov — pentru că de la ei rezultă acea ma'p cantitate de oțel rapid trimis la topit ca fier vechi — și-au pus-o de mai multă vreme. In acest timp, în lume s-au făcut progrese tot mai mari în domeniul tehnologiilor turnării de precizie a oțelurilor rapide. Aceasta se părea a fi și soluția pentru sculele așchietoare. întreprinderea de scule din Rișnov face apel la specialiștii Institutului de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare pentru sectoare calde din București. După mai puțin de doi ani de cercetări, studii și încercări de laborator și în stația pilot sînt elaborate la turnătoria de precizie a întreprinderii de mașini grele din București, iar apoi la cea a întreprinderii de mecanică fină din Sinaia. primele freze turnate după tehnologia nou elaborată.Iată cîteva din principalele efecte economice generate de această tehnologie de turnare a oțelului rapid în modele ușor fuzibile :• La actuala producție a întreprinderii de scule din Rișnov poate rezulta anual o economie de 212 tone oțel rapid în ^valoare de peste 30 milioane lei :• O piesă turnată din oțel rapid ridică gradul de utilizare a metalului la aproape 98 la sută ;• S-ar putea refolosi toate cantitățile de șpan, capete de bară neutilizabile in prezent și toate sculele uzate din oțel rapid, recuperate de la întreprinderile din țară și care acum sint topite la fier vechi ;• O diminuare cu circa 50 la sută a manoperei de prelucrare mecanică a sculelor turnate, în comparație cu manopera cheltuită în cazul actualului proces de fabricație.Apreciem că sint argumente suficient de convingătoare care pledează în favoarea aplicării imediate și pe scară cît mai largă a acestei tehnologii. Subliniem această cerință pentru că de la încheierea experimentă-

Promovarea largă 
a tehnologiilor de vîrf 
în turnarea de precizie 

a pieselor (II)

de oțel rapid mecani-

rilor și pînă in prezent, deci de mai bine de patru ani. stadiul aplicării tehnologiei nu a înregistrat, practic, nici un progres. Punind față in față punctele de vedere ale cercetării și producției (Centrala industrială pentru mecanică fină) observăm că, deși bunele intenții privind valorificarea tehnologiei există, asupra modului practic de acțiune nu s-a ajuns la un consens. Cercetarea ar fi dorit ca fabricarea sculelor așchietoare prin tehnologia turnării modele ușor fuzibile tr-o instalație nouă struită in acest scop tru a evita, cel puțin parțial, cheltuielile necesitate de o investiție nouă, centrala de resort este de părere ca tehnologia să fie aplicată la întreprinderea de piese turnate și forjate de la Cristu- ru Secuiesc, unitate intrată recent în producție, care este și principalul furnizor de oțeluri rapide pentru întreprinderea din Rișnov. Existînd aici o serie de utilități, care oricum ar fi fost necesare' unei instalații special create, ar fi trebuit doar să se mai tacă anumite adaptări. Este, de altfel, varianta pentru care s-a optat, întreprinderea de la Cristuru Secuiesc primind, încă de la începutul anului trecut, dispoziții pentru realizarea noii secții.Firesc ar fi fost ca Incă de la mijlocul anului trecut să se fi produs aici primele scule turnate din oțel rapid. Cu surprindere aflăm insă nu numai că nu s-a nimic după această metodă, dar că însăși realizarea instalației a fost aminată cu incă doi ani, prin decizia Centralei industriale de mecanică fină. Comentariile, în cazul acestei tergiversări, credem că sint de prisos. Cert este că prin această amînare, în afară de faptul că timp de mai multi ani nu vom putea beneficia de avantajele economice enumerate mai înainte, am pierdut și un mare prilej de a ne situa printre putinele țări din lume care folosesc o asemenea tehnologie și de a ne crea o experiență extrem de utilă în delicatele procese ale turnării de precizie a otelurilor rapide.Evident, acest mod de a proceda nu corespunde cerințelor subliniate de Directivele Congresului al XIII-lea al P.C.R. privind promovarea pe scară largă a progresului tehnic, introducerea cit mai rapidă în producție a acelor tehnici si tehnologii care se situează la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial. Tocmai din această perspectivă trebuie privită și acțiunea de modernizare a sectoarelor calde, domeniu in care se impune o primenire tehnică și tehnologică radicală. Faptul că noul științific și tehnologic pătrunde incă cu dificultate în acest sector — cel puțin în domeniul turnării de precizie in vedere și alte tehnologii trebui să dea mai mult de directorilor de întreprinderi, lor de conducere din centrale triale și ministerele economice. Numai prin implementarea masivă și operativă a noului se va putea realiza un nou salt calitativ in sectoarele calde din unitățile industriale.

de precizie in să se aplice ln- — special conta Rișnov. Pen-

turnat

Marin OPREA corespondentul „Scinteii

In aceste zile, la întreprinderea „Independența" Sibiu, unde se realizează o gamă largă de utilaje metalurgice, hidromecanice pentru industria chimică și industria extractivă, te muncește intens, bine organizat, pentru îndeplinirea in cit mai bune condiții a planului la producția fizică. In fotografie: un aspect de muncă din secția a ll-a mecanică

Cerința formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu ca alegerile de deputați de Ia 17 martie să reprezinte și pentru organizațiile de partid un prilej de intensificare a muncii politico-organizatorice, de afirmare a inițiativei comuniștilor, in vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan, se materializează, cu rezultate bune, in toate domeniile de activitate. O confirmă și răspunsurile primite în cadrul unei recente anchete — „Ce acțiuni politico-organizatorice întreprind organizațiile de partid pentru obținerea unor rezultate cît mai bune în producție in intimpinarea alegerilor de deputați ?“ — pe care am realizat-o cu sprijinul corespondenților „Scînteii", in cîteva județe.Un prim popas îl facem la întreprinderea de utilaj greu din Craiova. De ce aici 7 Corespondentul nostru pentru județul Dolj, Nicolae Băbălâu, aduce două argumente : de ceea ce se cheamă coincidentă, treprinderea utilaj greu Craiova a prins contur final și s-a dezvoltat pînă la actuala re al il Al lectivul de aici se află, după e- tapa de „rodaj", in plin proces de afirmare. Față de 1980. anul intrării în produc- , tie, valoarea producției acestei tini tați a crescut de trei ori. In a- celași timp au fost produse 37 de mașini-unelte grele unicat, majoritatea constituind premiere naționale, și peste 22 000 tone utilaj tehnologic complex. Cel mal semnificativ succes al comuniștilor, al colectivului de aici 11 constituie însă realizarea, In premieră la noi în țară, a celei mai mari și complexe mașini de frezat longitudinal. O freză gigant cu două portale mobile, dotată cu comandă program și afișaj electronic, care poate prelucra cu precizie piese cu o lungime pină la 20 m. O freză al cărei debut productiv are loc în aceste zile, în cinstea alegerilor, chiar în cadrul unității producătoare".—’ Ce acțiuni politice se află. In aceste zile, in atenția organizațiilor de partid 7— Una care se constituie lntr-o deviză de muncă pentru toți cel peste 1 100 comuniști, pentru întregul colectiv al unității de aici : „Mal mult, mai bine, mai repede 1" Chiar în timpul documentării, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii analizau, In spiritul unei înalte exigențe, al cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea al partidului, calitatea producției. O analiză care finaliza, de fapt, cele 16 analize efectuate tn lunile ianuarie și februarie în toate organizațiile de partid din unitate. De ce această vie preocupare încă de la începutul anului, pentru asigurarea unei înalte calități a producției 7 Răspunsul tovarășului Ion Rogoveanu, secretar adjunct cu probleme organizatorice al comitetului de partid, este cît se poate de clar : „Noi realizăm numai produse unicat, in premieră națională, care nu admit nici o abatere de la normele calității. în plus, în spiritul orientărilor pe care le dau documentele de partid, ne-am propus peste 80 la sută din nivelul tehnic mondial prezent. Analizele pe făcut tn toate cele 16 organizații de bază au vizat tocmai crearea unul climat de responsabilitate și anga-

înde ,Unul tine o fericită

jare, In acest spirit, a tuturor comuniștilor. Iar analiza comună, efe'ctua- tă de către biroul comitetului de partid și consiliul oamenilor muncii, s-a finalizat atit cu măsuri tehnice, cit și politico-organizatorice fundamentate pe baza comparării in amănunțime a utilajelor noastre aflate în fabricație cu cele mai bune din țările dezvoltate. O analiză care, continuată cu aceeași exigență și perseverență zi de zi in procesul muncii, va avea, sintem siguri, efecte dintre cele mai favorabile asupra creșterii calității produselor".Corespondentul „Scinteii" pentru județul Bacău, Gheorghe Baltă, are de relatat și „fapte proaspete" și „acțiuni deosebit de eficiente". Cu ce-ți propui să începem 7— Cu scurta convorbire avută pe tema anunțată cu tovarășul Grigore Ardeleanu, secretarul comitetului de partid din cadrul întreprinderii miniere Comănești. Iat-o redată succint : „Angajamentul minerilor

avem — ar gîndit cadre- indus-
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pentru o activitate 
productivă eficientă

să realizăm produse la existent In care le-am

noștri, din care peste 30 la sută sint comuniști, este de a realiza peste plan în acest an. mai bine de 10 000 tone de cărbune. Infrunttnd asprimea acestei ierni, ei au extras peste plan, In cinstea alegerilor de la 17 martie, In primele două luni din acest an. aproape 4 000 tone".Cum au fost posibile acesta rezultate 7 în primul rînd. este vorba de modul în care este abordată aici problema disciplinei în muncă. In locul unor repetate ședințe, adesea fără efect, comitetul de partid a avut ideea de a organiza, sub deviza „Argumentele disciplinei", două dezbateri edificatoare prin ele însele. Prima constă în organizarea de către- agitatori a unor discuții operative, bazate pe calcule și demonstrații, vizînd cît s-a cîștigat și cît s-a pierdut în ziua respectivă prin întărirea disciplinei în muncă sau prin abateri de la normele ei. A doua constă tn organizarea unor vizite cu minerii la termocentrala din localitate, pentru a se convinge „pe viu" — respectiv prin depozitarea separată a sterilului „sortat" de energeti- cieni din cărbunele livrat — de consecințele unor abateri de la disciplină. Două acțiuni politice care nu au mai avut nevoie de tot felul de „sublinieri" și „precizări" pentru a fi înțelese. S-au impus de la sine. Și rezultatele se văd. De altfel, comunistul Nicolae Gosav a lansat imediat o valoroasă inițiativă-angaja- ment : „Sterilul — ales din cărbune în subteran, nu la suprafață !“. Rezultatul 7 In luna februarie, minerii de aici au primit numai calificative foarte bune pentru calitatea cărbunelui livrat.— Și eu aș dori, intervine Nicolae Amihulesei, corespondentul „Scînteii" pentru județul Tulcea, să relatez un fapt despre caracterul mobil și eficient al acțiunilor politice intreprin- se In cinstea alegerilor de deputați de către organizațiile de partid.— Te ascultăm.— Nu pe mine, cl pe tovarășul

Severin Iriciuc, secretarul comitetului de partid de la Combinatul metalurgic Tulcea, care a ținut să precizeze : „Combinatul nostru este una din unitățile economice puse în funcțiune în ultimul deceniu. Peste 60 la sută din personalul muncitor al combinatului il formează tinerii, din care aproape jumătate vor vota, la 17 martie, pentru prima dată. Pentru a folosi din plin această forță pe care o reprezintă tinerii în unitatea noastră, am cerut organizațiilor de partid să orienteze munca organizațiilor U.T.C. in această perioadă spre antrenarea cît mai activă a tinerilor comuniști, a tinerilor în general la soluționarea problemelor cu Care ne confruntăm. Sub deviza „Votul de la 17 martie — votul faptelor", comitetul de partid a organizat o analiză privind activitatea desfășurată de cele aproape 20 de organizații U.T.C. din combinat. La plenara comitetului de partid, care a dezbătut această problemă, au participat toți membrii comitetului U.T.C. și secretarii birourilor organizațiilor de bază U.T.C.S-a desprins concluzia că nu in toate secțiile de producție ti- I nerii sint antrenați la îndeplinirea sarcinilor pe măsura tăților. Situații nerii de la atelierul mecanic, de exemplu, mai căutau incă locuri de muncă ușoare ; cei de la uzina de produse magneziene nu participau continuu la acțiunile de recuperare a materiilor prime alte ateliere și situații cînd ti- îndeplineau norme- hotărit ca sub îndru- comitetului de la

posibili-Existau cînd tl-

refolosibile ; în secții existau nerii nu-și le de muncă. S-a organizațiile U. T. C„ marea secretarului partid, să treacă la stabilirea unor obiective de muncă specifice tinerilor. Astfel, tinerii din secția feroaliaje au primit sarcina să răspundă de un cuptor. „Cuptorul respectiv, ne spunea secretarul comitetului de partid, înainte de a fi preluat de tineri realiza producții foarte mici. La cîteva săptămîni după ce a Început să fie exploatat de ei, a devenit cel mai productiv din combinat. în urma analizei efectuate in comitetul de partid, în fiecare secție am stabilit sarcini concrete pentru formațiile de muncă constituite în majoritate din tineri. Aceste formații sînt îndrumate de comuniști cu experiență. Tinerii de la instalația de producere a siliciului tehnic, de exemplu, au finalizat cu forțe proprii lucrările de montaj Ia un nou cuptor, grăbind astfel punerea lui în funcțiune. In toate secțiile a sporit productivitatea muncii cu aproape 20 la sută. Iar planul pe primele două luni ale anului Ia producția destinată exportului a fost îndeplinit devans, obținîndu-se o depășiră peste 700 de tone".Ce demonstrează cele relatate 7 atunci cînd organizațiile de partid cunosc temeinic realitățile, studiază atent problemele cu care se confruntă colectivele de muncă, adoptă și măsuri politico-organizatorice bine fundamentate, care se disting atit prin caracterul lor concret, cît și prin eficiență. Ceea ce relevă incă o dată Însemnătatea cerinței formulate la Congresul al XIII-lea al partidului, de care trebuie să se tină seama permanent, și anume că unitatea de măsură în perfecționarea stilului de muncă o constituie rezultatele obținute In producție.

în cuCă

Constantin PRIESCU

Resursele energetice - judicios gospodărite, sever economisite!
în unități constructoare de mașini

s-au

In toate unitățile productive - un riguros regim de economisire a energiei I lată una din cerințele de cea mai mare actualitate, de importanță covirșitoare pentru îndeplinirea ritmică și integrală a sarcinilor de producție, pentru înfăptuirea programului de dezvoltare a economiei naționale. In spiritul sarcinilor subliniate in ultimul timp de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, este necesar să se asigure in fiecare intreprindere și la fiecare loc de muncă aplicarea fermă a măsurilor stabilite privind reducerea consumurilor materiale și de energie, introducerea unui inalt spirit de ordine și disciplină.in legătură cu rezultatele obținute în acțiunea de economisire a energiei, cu problemele care se ridică in acest domeniu, am avut o convorbire cu ing. Constantin Cristea, inspector general în Inspecția pentru controlul gospodăririi combustibilului și energiei din cadrul Ministerului Aprovizionării, care în ultimul timp a efectuat o amplă analiză asupra modului in care sînt utilizate resursele energetice in unități constructoare de mașini.
— Ce schimbări calitative

produs in ultimii ani in gospodă
rirea resurselor energetice in unită
țile constructoare de mașini 7— Prin natura activității noastre ne-am aflat adesea in mijlocul colectivelor dp oameni ai muncii din această ramură și am putut observa efectele pozitive, pe planul utilizării tot mai judicioase a resurselor energetice, apărute în urma aplicării măsurilor stabilite de conducerea partidului. Practic, în toate întreprinderile, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, s-au desfășurat acțiuni gospodărești, au apărut o serie de idei tehnice noi și inițiative valoroase, care au vizat mai buna folosire a energiei. De altfel, un calcul este edificator : dacă s-ar 
fi lucrat cu aceleași norme de con
sum din anul 1980, pentru producția 
planificată pe acest an ar fi trebuit 
să se consume suplimentar circa 
755 000 tone combustibil convențional 
si 1 735 milioane kWh energie elec
trică. Dar tot atit de adevărat este că rezervele de economisire a resurselor energetice sînt mult mai mari.

— tn general, se apreciază că efec
tele cele mai importante in redu
cerea consumurilor energetice se ob

țin pe calea modernizării instalațiilor 
termice. Ce observații aveți de făcut In această privință ?— Referindu-mă la problemele care nu și-au găsit soluționare, m-aș opri în primul rînd asupra faptului că, In multe din unitățile constructoare de mașini, se tergiversează executarea lucrărilor de modernizare și înlocuire a cazanelor de abur și apă caldă ce ză pe hidrocarburi, cu energetice mai mici de precum și a cuptoarelor necorespunzătoare. Totodată, in unele instalații consumatoare de combustibil continuă să se utilizeze arzătoare de tipuri învechite, care nu asigură randamente energetice corespunzătoare. Cîteva exemple sînt edificatoare. Cele 62 de cuptoare industriale care au parametri energetici necorespunzători și consumuri specifice ridicate, aflate tn funcțiune la întreprinderea de mașini grele București, consumă in plus în- tr-un an 21 900 tone combustibil convențional. Tot aici trebuiau de multă vreme înlocuite 14 arzătoare, dar acțiunea nu este dusă la bun sfîrșit, deși acum în tară se fabrică in mod curent arzătoare cu performanțe

funcționea- randamente 80 la 6ută, tehnologice

tmbunătățite. întreprinderea „Vulcan" din Capitală, care prin însăși profilul său este menită să promoveze progresul tehnic în domeniul instalațiilor energetice, menține in funcțiune două cuptoare de tratament termic și un cuptor de uscat forme depășite din punct de vedere al randamentului energetic. Situația se prezintă asemănător la întreprinderea de construcții de mașini Reșița, unde se consumă anual în plus peste 3 400 tone combustibil convențional, în 23 de cuptoare cu flacără și în patru cazane de abur tip loco- mobilă, care au randamente energetice feub 80 la sută. Este vorba de unități care au specialiști în domeniu, au experiența necesară, dar nu acționează hotărît pentru eliminarea neajunsurilor din propria activitate.— în strinsă legătură cu moderni
zarea utilajelor energetice, condu
cerea partidului accentuează in mod 
deosebit cerința asigurării instalații
lor de recuperare a resurselor ener
getice refolosibile. Or, anul trecut, 
in unitățile constructoare de mașini 
nu s-au recuperat resurse energetice 
refolosibile totalizind aproape 200 000 
tone combustibil convențional. Care 
sint cauzele răminerilor in urmă ?— Intr-adevăr, anul trecut, pe ansamblul unităților constructoare de mașini planul de recuperare a resurselor energetice s-a realizat numai în proporție de 57,5 la sută. Neindeplinirea sarcinilor de valorificare se datorește in principal lipsei de preocupare pentru executarea la timp și integrală a lucrărilor de investiții stabilite în acest scop. Este greu de explicat de ce sînt atit de mari întîrzieri în execuția obiectivelor de recuperare a resurselor energetice tocmai în industria construcțiilor de mașini, care are institute de proiectare de profil și unități specializate în fabricarea echipamentelor recuperatoare (cazane, preincălzitoare de aer de combustie, schimbătoare de căldură, pompe de căldură ș.a.). Din verificările noastre a rezultat că factorii de resort

din Întreprinderi, din unele institute de cercetare și proiectare, din centrale și din minister nu se preocupă în suficientă măsură de asigurarea celor mai bune condiții pentru realizarea lucrărilor de recuperare.In alte situații, unele instalații mari consumatoare de resurse energetice, mai nou construite, au fost puse in funcțiune fără echipamente de recuperare a energiei refolosibile și fără aparatură de măsură, control, reglaj și automatizare, care ar fi trebuit să asigurț conducerea optimă a proceselor tehnologice. Mă refer concret la combinatele de utilaj greu din Cluj-Napoca și Iași, la întreprinderea de armături industriale de fontă și oțel Zalău. Cauzele: fie neprevederea în proiecte a unor a- semenea instalații — proiectantul fiind Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru sectoare calde București — fie întîr- zierea asimilării și fabricării acestor echipamente.
— Cum sint exploatate utilajele șl 

instalațiile mari consumatoare de re
surse energetice ?— M-aș referi mai ales Ia faptul că, în multe cazuri, conducerea proceselor de ardere la cazanele și cuptoarele tehnologice nu se realizează pe baza analizării compoziției gazelor de ardere și cu atit mai puțin prin mijloace automatizate de supraveghere și reglaj a desfășurării proceselor tehnologice. Așa se ajunge ca metalul să stea mai mult decît este necesar tn cuptoare, ceea ce determină pierderi atît de oțel, cît și de combustibil. Au fost întîlnite asemenea situații la întreprinderea de mașini grele și la întreprinderea de motoare diesel din București, la întreprinderea mecanică Mirșa, la Combinatul de utilaj greu din Iași, la întreprinderea „Tehnometal" Timișoara, la întreprinderea de rulmenți Birlad și în alte unități. De asemenea, se irosesc importante cantități de fluide energetice — abur, apă caldă, apă potabilă sau Industrială, aer comprimat — din cauza

neexecutării cu maximă operativitate a lucrărilor de întreținere și reparații la conductele de transport și distribuție sau la utilajele producătoare și consumatoare de astfel de fluide. In toate aceste situații este vorba de rjsipă de resurse energetice, care ar putea fi stăvilită dacă s-ar dovedi mai multă răspundere, mai mult spirit gospodăresc.
— Ce mături trebuie să se 

tru eliminarea deficientelor 
tate ?— Pe Ungă faptul că sint _______în care, contrar dispozițiilor legii, nici pină acum nu s-au elaborat toate bilanțurile energetice, o serie de bilanțuri realizate cu ani în urmă nu au mai fost actualizate corespunzător condițiilor de producție. De aici trebuie pornit Fiecare conducător de întreprindere trebuie să aibă o imagine clară, exactă asupra rezervelor de economisire a energiei electrice și combustibililor. Pe această bază este necesară îmbunătățirea programelor de modernizare a tehnologiilor de fabricație, a utilajelor și agregatelor. îndeosebi a cazanelor de abur și a cuptoarelor cu flacără, de recuperare integrală a resurselor energetice refolosibile, de instituire a unei discipline ferme in producție pentru evitarea oricăror pierderi energetice. Un calcul arată că, in acest an, fiecare procent de reducere a consumurilor energetice planificate în industria construcțiilor de mașini echivalează cu o cantitate de țiței care, adusă din import, ar costa 7,2 milioane dolari. în ce ne privește, ne propunem să întărim în continuare activitatea de verificare, îndrumare și sprijin, îndeosebi în unitățile în care se constată neajunsuri în gospodărirea combustibililor și energiei, acționînd cu fermitatea la care ne obligă legea în cazul abaterilor de la normele disciplinei de producție.

ia pen- 
consta-unități

Convorbire realizată de
Comeliu CARLAN
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în întîmpinarea alegerilor de la 17 martie

1NT1INIRI INTRE CANDIDAȚI ȘI ALEGĂTORI
„PROPUNERILE NOASTRE, 

ANGAJAMENTELE NOASTRE"
SUB SEMNUL CHIBZUINTEI
COLECTIVE

Băileștiul este cel 
de-al doilea oraș al ju
dețului Dolj ca popu
lație și putere econo
mică. Asemenea tutu
ror așezărilor patriei, 
și acesta a cunoscut in 
actuala legislatură nu
meroase transformări 
înnoitoare ce și-au pus 
amprenta asupra nive
lului de viață al celor 
peste 22 500 de locui
tori. A prins contur 
final o puternică plat
formă industrială in 
care iși desfășoară ac
tivitatea Întreprinde
rea de celule electrice 
prefabricate, unica cu 
acest profil din țară, 
Întreprinderea de pie
se turnate, care asigu- 

' ră întregul necesar de 
piese turnate pentru 
industria electrotehni
că, și Întreprinderea 
mecanică. S-au con
struit aproape 500 de 
apartamente, s-au dat 
in folosință un club 
muncitoresc cu 400 de 
locuri, un magazin 
universal cu o supra
față comercială de 
4 250 mp, s-au moder
nizat străzi, s-a extins 
alimentarea cu apă 
etc.

Deși aceste impor
tante înfăptuiri incor
porează in ele străda
niile băileștenilor, ale 
întregului corp elec
toral, alegătorii ce au 
luat parte la intilnirea 
de lucru cu candidatul 
F.D.U.S. pentru cir
cumscripția electorală 
județeană nr. S3, Con
stantin Dumitru, pri
marul orașului, nu 
s-au referit prea mult

la ceea ce au realizat 
pină acum. Ca buni 
gospodari, s-au oprit 
asupra a ceea ce mai 
trebuie făcut pentru 
ca orașul Băilești să 
urce pe noi trepte de 
progres și bunăstare. 
Dialogul a prilejuit 
astfel formularea a 
numeroase propuneri, 
angajamente și iniția
tive.

Fiecare din alegăto
rii care au luat cuvin- 
tul s-a angajat ca ală
turi de viitorii depu
tați să pună umărul la 
înfăptuirea tuturor 
obiectivelor prevăzute 
in viitoarea legisla
tură (o fabrică de 
piine, o centrală ter
moelectrică, o secție 
de confecții, construi
rea a încă 500 de a- 
partamente, o secție 
de conserve, un cine
matograf, precum și 
alte lucrări de larg in
teres cetățenesc izvo- 
rite din propunerile 
cetățenilor). „Se știe 
ce importanță acordă 
conducerea partidu
lui nostru, personal 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, folosirii tu
turor resurselor locale. 
Propun să se facă un 
studiu pentru amena
jarea de microhidro- 
centrale pe pîriul Ba- 
lasan și noi vom fi 
primii care vom da o 
mină de ajutor. Am 
convingerea că nici 
unul dintre cei pre- 
zenți nu ar da înapoi 
și ar pune umărul la 
treabă", spunea alegă
torul Oprea Ghenciu. 
„Eu sint cel dinții

VOTUL(Urmare din pag. I)lui, bazine de Înot și terenuri de sport, un nou cinematograf, un stadion de mare capacitate, o casă a culturii, științei și tehnicii pentru tineret. Dotări specifice civilizației contemporane, intr-un oraș asaltat de viitor pe toate porțile.— Dinamismul vieții cotidiene Izvorăște din dinamismul industriei — reia primarul. O industrie aproape inexistentă cu două decenii in urmă, dacă ne gîndim că singura întreprindere cu oarecare pretenții era „Metalurgica" ; furniza ceaune, fiare de călcat cu cărbuni și capace de canal. Astăzi ne mîn- drim cu Întreprinderea de utilaj tehnologic, cu noua „Metalurgică", specializată in producția de suban- samble pentru tractoare și mașini agricole, întreprinderea de sîrmă și produse din sirmă, întreprinderea de prelucrare a maselor plastice, întreprinderea de geamuri, „Con- tactoarele", „Textila", filatura, fabrica de tricotaje, alte și alte unități. Congresul al IX-lea, anii „Epocii Ceaușescu" au deschis și pentru municipiul nostru, ca pentru toate localitățile patriei, calea sigură a dezvoltării economice, a Înfloririi fără precedent.— Cine s-ar fi gindit că orașul nostru va Întineri atit de repede? 6e întreabă comunista Lenuța Turcu, țesătoare la „Textila". Acum unsprezece ani, cind am intrat aici, abia se contura platforma industrială. Școala profesională am făcut-o, împreună cu cea mai mică dintre surorile mele, la București. Acum și întreprinderea noastră, și celelalte întreprinderi patronează grupuri școlare, cu licee industria-* * le, școli profesionale, școli de maiștri. Pe vremea mea (îți vine 6ă zîmbești, privind-o cit e de tînără, la cei 32 de ani, dar are și ea dreptate, timpul s-a comprimat, și-a iuțit pașii!) învățai meseria pe la alte întreprinderi, risipite in toată țara. Eu. cum vă spuneam — la București, la „Dacia". Alte colege — la Giurgiu, la Brașov, la Arad. în .oraș erau doar cîteva blocuri, era chiar ceva ieșit din comun să auzi de cutare sau cutare că, uite, „are apartament la bloc". Acum, un bloc se con

tatea ca femeile să-și aducă, tot mal susținut, contribuția activă la realizarea sarcinilor cincinalului actual și ale celui următor, la înfăptuirea programelor speciale privind ridicarea nivelului tehnic și al calității produselor, la creșterea productivității, reducerea consumurilor materiale și energetice, aplicarea noului mecanism economico-financiar, a principiilor autoconducerii și autogestiunii muncitorești, la sporirea tot mai puter- nică a eficienței Întregii activități sociale. „CHEMAREA" adresată de conferință femeilor de pe întreg cuprinsul țării răsună ca un însufleți- tor și mobilizator angajament — și nu încape îndoială că milioanele de muncitoare, țărănci, intelectuale vor face totul, în sectoarele proprii de activitate, pentru Îndeplinirea acestor sarcini de însemnătate majoră pentru progresul patriei și creșterea bunăstării poporului.In desfășurarea lucrărilor conferinței și-a găsit o puternică reflectare preocuparea statornică a partidului și statului nostru pentru Întărirea rolului familiei, ocrotirea mamei și copilului, sporirea natalității, creșterea vigorii și tinereții poporului, pentru dezvoltarea națiunii noastre socialiste. Așa cum a stabilit Congresul al XIII-lea al partidului, va trebui să se ajungă în cel mai scurt timp la o natalitate de 18—20 la mie, necesară pentru a se asigura un spor natural corespunzător al populației. Este o misiune de înaltă cinste și noblețe, de înalta responsabilitate a Consiliului Național al Femeilor, a comitetelor și comisiilor da femei, împreună cu celelalte organizații de masă și obștești — de a desfășura o intensă activitate de educație, în general și de educație sanitară, în special. în vederea îndeplinirii acestei cerințe sociale.Dar femeia nu este numai izvor de viață, ci și modelator de viață — ea este primul educator al copilului, ea este cea dintîi care Ii modelează caracterul, îi insuflă primele noțiuni de morală, li plămădește temelia viitorului sfiu comportament etic și social. La Conferința femeilor tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus în evidență pe larg aspecte de cea mai mare însemnătate ale întregii activități educative — respectiv cultivarea atitudinii de tărie și combativitate, de dîrzenie în fața greutăților. Pentru că opera de făurire a unei societăți noi nu poate ocoli diferite dificultăți, inclusiv greutăți naturale — iar biruirea acestora cere călire morală, tărie. hotărîre de luptă fără preget, curaj, spirit revoluționar.întotdeauna femeile țării au oferit un înalt exemplu de devotament.
• Cea de-a 30-a ediție a Crosului balcanic — competiție tradițională la care și-au anunțat participarea peste 130 de atleți și atlete din Albania. Bulgaria. Grecia, Iugoslavia. Turcia și România — se va desfășura astăzi la Băile Felix. Programul întrecerii cuprinde probe pentru junioare (pe distanța de 2 000 m). juniori (6 000 m). tineret (8 000 m), senioare (4 000 m) și seniori (12 000 m). Din lotul țării noastre fac parte, printre alții. Fița Lovin, Elena Fidatov. Paula Ilie. Margareta Keseg, Ilie Floroiu și Gheorghe Mo- torga.• Astăzi vor avea loc meciurile etapei a 19-a a campionatului diviziei A Ia fotbal. Iată programul partidelor : Dinamo — F.C. Olt (stadion Dinamo), Steaua — Chimia (stadion Steaua), Politehnica Iași — Sportul studențesc, F.C.M. Brașov — F.C. Argeș, Jiul — Rapid, F.C. Bihor — A.S.A. Tg. Mureș. Universitatea Craiova — F.C. Baia Mare, Politehnica Timișoara — Corvinul, Gloria — S.C. Bacău. Toate partidele încep la ora 16.• La Băile Felix s-a încheiat Festivalul șahlst „Cupa Felix", la care au participat peste 250 de jucători și jucătoare din toate jude

tv cinema
12,00 Telex
12.05 Lumea copiilor
12,40 Din cununa cînteculul românesc. 

Muzică populară
13,00 Albujn duminical © E-un curcubeu 

deasupra lumii sufletului meu. 
(Muzică și poezie) © Pagini cine
matografice vesele © Refrene 
nemuritoare © Circumscripții ale 
inițiativei. (Reportaj) © Meridia
nele cîntecului și dansului © Tea
tru vesel © Un cîntec mamei © La 
zi în 600 de secunde © Telesport. 
© Secvența telespectatorului

15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal © Agendă electorală
19.15 înaltă solie de prietenie, colabo

rare și pace. Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu în Ja- 
mahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă

19,35 Cîntarea României". De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran. 
(Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației. 
Socialiste șl cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Arad)

10.15 Din Manifestul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 martie, ora 20 — 13 mar
tie, ora 20. în țară : Vremea va fi în 
general închisă și umedă, mai ales în 
prima parte a intervalului. Vor cădea 
precipitații locale, .îndeosebi sub formă 
de ninsoare. în nordul și estul țării, și 
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare, în rest. Vîntul va sufla slab 

care m-aș înscrie să 
prestez muncă volun
tară, și ca mine cred 
că ar proceda mulți 
colegi de munci de pe 
platforma industrială 
a orașului, dacă s-ar 
trece la amenajarea 
unui pasa) peste calea 
ferată", arăta Daniel 
Panea. Dumitru Cula 
și Petre Văduva s-au 
oferit să sprijine efec
tiv acțiunea primăriei 
de extindere a canali
zării și asfaltării unor 
străzi, precum și de 
amenajare de locuri 
de joacă pentru copii.

Simțindu-i pe alegă
tori alături cu gindul 
și fapta, primarul ora
șului, candidat al 
F.D.U.S. și pentru noua 
legislatură, și-a expri
mat convingerea că se 
va materializa exem
plar chemarea la în
trecere lansată de 
Consiliul popular al o- 
rașului Băilești către 
toate consiliile popu
lare orășenești din ju
dețul Dolj, prin care 
deputății și alegătorii 
se angajează să reali
zeze o prodpcție-mar- 
fă industrială supli
mentară in valoare de 
aproape 20 milioane 
lei, să livreze in plus 
la fondul centralizat 
al statului 15 000 tone 
grîu și 3 000 tone po
rumb. „Pentru că, spu
nea el, propunerile 
noastre au devenit an
gajamentele noastre".

Nicolae 
BABALAU corespondentul „Scînteii"

FAPTELOR, VOTUL CERTITUDINIIstruiește așa, peste noapte. îmi aduc aminte că, nu mai departe acum cinci ani — era tot așa ca acum, spre sfirșitul iernii și ne pregăteam să ne alegem deputății — la o intîlnire cu alegătorii, aici, la noi, a venit vorba despre ceea ce avem de făcut în anii următori. „Ce schimbări să mai fie — zicea către mine, in șoaptă, soru-mea mai mică. Că și așa totul e nou din temelii". Ce să vă spun? Chiar la noi, la „Textila", s-au produs mari schimbări înnoitoare. Nu numai așa, că ar mai fi apărut o secție nouă sau un nou tip de război sau că ne-am cîștigat — și ne-am cîștigat! — o piață bună pentru export. Dar au apărut noi... fabrici în fabrică. Cum este filatura car- dată, cu o capacitate de 4 000 tone anual. Cu aceasta, „Textila" a devenit „integrată", ceea ce înseamnă că sintem propriul nostru furnizor de fire pentru consum intern. Soru-mea stă și ea acum la bloc, într-un cartier ridicat din temelii în acești ultimi cinci ani. Noi ne-am luat autoturism „Dacia 1300".„Demonstrația" interlocutoarei noastre este valabilă și pentru alte întreprinderi de pe platforma industrială, pentru mii de destine muncitorești. De pildă, la „Contac- toare" s-a înălțat o nouă fabrică — Fabrica de matrițe. O unitate de prototipuri, cunoscută în toată țara.La întreprinderea de sirmă și produse din sirmă stăm de vorbă cu tovarășul Ion Stan, secretarul comitetului de partid. Om de-al locului, a văzut orașul crescind, Înflorind sub ochii lui, odată cu industria.— Industria buzoiană — ne spune el cu mindrie — a debutat cu întreprinderea noastră. Mă-afluaici de cind s-a bătut primul țăruș, din 1964. La început a fost trăgătoria de oțel, apoi fabrica de electrozi. Dezvoltarea acestei importante unități industriale a fost urmărită și călăuzită îndeaproape de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe care l-am avut de mai multe ori oaspete drag al colectivului nostru. De fiecare dată ne-a dat indicații prețioase, ne-a îndemnat să îndrăznim mai mult, să avem mai multă încredere In forțele noastre. Și iată rezulta
20,20 Film artistic : Victoria EllsabeteL 

(Ultima parte)
21,35 Farmecul muzicii
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI. 11 MARTIE

20,00 Telejurnal © Agendă electorală
20,15 România de azi, România de 

mline © Documentele Congresu
lui al XIII-lea al partidului — 
platforma electorală a Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
© Obșteasca vrere se rostește. 
Versuri și cîntece patriotice © Din 
Manifestul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste © Sensurile 
devenirii

20,40 Tezaur folcloric
21,00 Roman-foileton. „Verdl". Premie

ră pe țară. In rolul principal: Ro
nald Pickup. In distribuție : Da
ria Nicolodi, Caria Fracci, Omero 
Antonutti, Giampiero Albertini, 
Lino Capollcchio, Enzo Cerusica, 
Agla Marsili, Lionelo Pio Di Sa
voia, Eva Christian, Pier Luigi 
Giorgio, Tito Schipa junior, Nanni 
Svampa, Milena Vukotifi, Leopol- 
do Trieste, Jan Niklas, Adriana 
Innocenti, Carlo Colombo, Stefano 
Coratti, Elena De Maggi, Nino Dal 
Fabbro. Renzo Palmer. Regia: Re
nato Castellan!. Episodul 4

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

pină Ia moderat, cu unele intensificări 
în estul țării, la sfirșitul intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 7 și plus 3 grade, iar cele 
maxime Intre minus 3 și plus 7 grade, 
local mai ridicate în regiunile vesti
ce. Pe alocuri, ceață și, Izolat, polei. 
In București : Vreme în general închi
să. Vor cădea precipitații, mat ales 
sub formă de ninsoare. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat ; unele in
tensificări sînt posibile spre sfirșitul 
intervalului. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 1 și plus 1 grad, iar 
maximele între plus 1 și plus 3 grade.

Cu 5 ani In urmă. în 
această zonă de sud a 
municipiului Baia 
Mare, unde de fapt 
s-a mutat centrul acti
vității constructorilor, in multe locuri se mai 
vînzoleau incă buldo
zerele în cimpul moale 
de pipirig pentru a 
tace loc străzilor și 
ansamblurilor de con
strucții din noile car
tiere „Bogdan Vodă", 
„Traian", „Alecsan- 
dri". Ritmurile de dez
voltare a orașului mi
nerilor și metalurgiști- 
lor a depășit așteptă
rile proiectau ților,
populația ajungînd in 
prezent la peste 130 000 
locuitori.

In această zonă a 
Băii Mari se situează 
circumscripția electo
rală nr. 35 pentru vi
itoarele alegeri de 
deputațî in consiliul 
popular municipal, in 
care candidează ingi
nerii Gheorghe Mar- 
caș, directorul între
prinderii mecanice de 
reparații auto și utilaj 
de transport, Mircea 
Chirilă, directorul În
treprinderii de faianță 
și sticlărie Faimar, și 
Alexandru Chira, di
rectorul Întreprinderii 
de mașini-unelte, ac
cesorii și scule, ulti
mele două unități în
tregind, cu profilul lor 
nou in actuala legisla
tură, structura indus
triei băimărene.

Viitoarele lucrări de 
Investiții urbane, care, 
In mare parte se vor 
desfășura in această 
zonă, cuprind, între al

tele. citeva mii ele 
apartamente, o piață 
in cartierul „Traian", 
două școli cu 36 de 
clase, o bibliotecă mu
nicipală, un cinemato
graf cu 500 de locuri, 
două dispensare medi
cale și multe altele.

„Pe lingă eforturile 
materiale ale statului și noi, cetățenii, sin
tem hotăriți să facem 
totul pentru ca orașul 
nostru și cartierul in 
care locuim sau mun
cim să fie mai fru
moase și mai curate 
— spunea economistul 
Laurențiu Sturza, prin 
îmbogățirea vegeta
ției, prin amenajarea 
spațiilor verzi și a 
locurilor de joacă 
pentru copii. De a- 
ceea e nevoie să se 
grăbească finalizarea 
lucrărilor la artera de 
circulație ocolitoare a 
municipiului pentru 
transportul greu, ceea 
ce va ușura păstrarea 
curățeniei și igiena 
generală în această 
zonă. Vom porni la ac
țiune de indată ce 
zăpada se va topi". 
Arhitectul Corneliu 
Căpîlneanu spunea : 
„Tocmai de aceea in 
această zonă de sud a 
municipiului s-a în
ceput cu amenajarea 
„Parcului tineretu
lui", pentru ca atunci 
cind se vor termina 
terenurile de sport, 
orășelul copiilor, casa 
de știință a tineretu
lui, oamenii să bene
ficieze din plin de 
noile amenajări".

„Să ne gîndim de pe

DE LA O LEGISLATURA LA ALTA
• In perioada 1980-1985, municipiului Buzău i-au fost 

alocate fonduri de Investiții in valoare de 6,5 miliarde lei. 
In primii 4 ani ai actualului cincinal au fost puse in func
țiune 49 de obiective ți capacități de producție.

• Producția industrială a crescut in această perioadă 
intr-un ritm mediu anual de 10 la sută. Produsele realizate 
de economia municipiului Buzău se livrează in peste 40 de 
țări, volumul exportului crescind cu 32 la sută in anul 1984 
față de 1980.

• In ultimii cinci ani s-au dat in folosință peste 6 000 de 
apartamente, peste 900 de locuri in căminele de nefamilițti, 
peste 25 000 mp spații comerciale, o sală de gimnastică, 
sala sporturilor „Dacia**,  Casa culturii, științei ți tehnicii 
pentru tineret, cinematograful „Dacia", parcul tineretului.

• Rețelele de canalizare s-au extins cu peste 18 km, 
cele de apă cu 15 km ți s-au asfaltat peste 30 km de artere 
stradale.

• Volumul desfacerilor de mărfuri a sporit de la 
1,9 miliarde lei in 1980 la circa 3 miliarde lei in 1985.
• In prezent se realizează un volum de prestări de 

servicii pe locuitor de 5 100 lei, de 2,3 ori mai mare decît 
in 1980.

tul : colectivul nostru a asimilat în producția de serie cordul metalic, pe care puțini în lume se încumetă sâ-1 realizeze. In țară, sintem singurii care-l producem. Tot noi furnizăm peste 75 ia sută din necesarul de electrozi de sudură pentru economie.Locul unde se purta discuția noastră era, cu mai puțin de două decenii în urmă, cimp sterp, mușcat de bombe, amintind la tot pasul urmele războiului. Cind au pornit să întemeieze platforma industrială, oamenii au chemat in ajutor militari genlști. Pămîntul a fost curățat palmă cu palmă. Vindecat. Abia după aceea au fost săpate fundațiile. Și aici. Și la „Textila". Și la „Geamuri". Uzine care cresc de la an la an. sporind în număr și in faimă. Așa se face că Bu-

© Rămășagul: SCALA (11 03 72) — 9.30; 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 1.1; 13; 15; 17; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 8; 10; 15; 17; 19. 
STUDIO (59 53 15) — 9,30; 11.30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19.30.
© Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe indianul : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 12; 15,15: 18.30.
© Revanșa : GIULEȘTI (17 55 46) — 
fl'll*  13 * 15• 17 * 19
• Rideți ca-n ’ viața : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; II; 13; 15; 17.
• Serbările galante : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19.
• Raliul : POPULAR (35 15 17) — 15; 
17; 19.
• Fapt divers t MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19.
• Nemuritorii : TOMIS (21 49 46) — «; 
11; 13: 15; 17; 19.
• Adela: ARTA (313156) — •; 11; 
13; 15; 17; 19.
• Tatăl meu pe termen scurt — 15; 
17, Vară scurtă — 19 : COTROCENI 
(49 48 48).
• Departe de Tipperary — 5, Jan
darmul si extraterestrii — 11; 13; 13; 
17; 19 : UNION (13 49 04).
• Miliția intervine : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11; 13: 15; 17; 19.
• Cea mal 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. 

acum cu o perspectivă 
mai mare, pină in anul 
2000, propunea ing. 
Gheorghe Marcaș — 
cum să rezolvăm mai 
bine problemele trans
portului urban. Am 
înțeles că in viitorul 
cincinal Baia Mare va 
beneficia de o rețea 
de troleibuze, ceea ce 
va ușura foarte mult 
transportul spre uni
tățile miniere, de con
strucții de mașini, me
talurgie etc. Să ame
najăm corect pasajele, 
dar mai ales să ame
najăm noi, cetățenii, 
niște spații verzi su
plimentare — mini- 
parcuri cu copaci or
namentali, terenuri 
de joacă pentru copii 
(pentru tenis, volei, 
handbal), incredințin- 
du-le unor școli sau 
grădinițe".

Dialog fructuos, din 
care rezultă acțiuni 
concrete, imediate, de 
larg interes cetățe
nesc. Spiritul acesta al 
unității și democrației, 
al participării colec
tive la înfăptuirea 
unor obiective, este 
pretutindeni semnul 
distinctiv al întilniri- 
lor dintre candidați și 
alegători. Dintr-o ast
fel de conlucrare, in 
1984 la Baia Mare au 
rezultat obiective ob
ștești a căror valoare 
depășește 120 milioa
ne lei. Angajamentele 
de acum sînt și mai 
promițătoare.

Gheorghe SUSA corespondentul „Scînteii" 

zăul rivalizează azi cu orașe industriale de tradiție, prin produsele complexe pe care le furnizează pentru mai toate sectoarele economiei. De la echipament tehnologic pentru chimie și metalurgie pină la „oglinzi venețiene de-ale noastre", de la cord metalic la electrozi de sudură, de la produse din mase plastice la subansamble de tractoare și mașini agricole, de Ia fire tip lină la damasc și țesături imprimate.Viitorul orașului se află in mîini- le acestor oameni harnici, care s-au redescoperit pe ei înșiși : muncitori neîntrecuți și neintrecuți gospodari. Viitorul pe care 11 înfăptuiesc cu dăruire patriotică și pe care 11 vor vota, într-un gînd și într-o simțire cu țara, la 17 martie.
• Vraciul : PACEA (60 30 85) — 16; 1».
• Amintiri despre trecut : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19.
• Un șerif extraterestru : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11: 13; 15,15; 17,30; 19,30. 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13:
15; 17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8.45: 11,45: 15; 18,15.
• Aventuri In Marea Nordului : FA
VORIT (45 31 70) — 8; 10; 15; 17; 19,15, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15: 
17; 19.
• Rocky II : TTMPURI NOI (15 61 10) 
— 9: 11,30; 14; 16,30; 19. FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17; 19.
• Imperiul contraatacă : BUZEȘTI 
(50 43-58) — 9; 12; 15; 18.
• Polițist sau delincvent : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Kramer contra Kramer : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,30; 14; 16.30: 19.
• All-Baba și cei 40 de hoți : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9: 11,30: 14; 16,30: 19.
• Ghețuri pe înălțimi : FLACARA 
(20 33 40) — 14,30: 16,30: 18.30.
• Iubirea are multe fețe : COSMOS 
(27 54 95) — »; 12; 15: 13.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : A douăsprezecea noapte — 
10; Poveste din Hollywood — 16; 19; 
(sala Atelier) : Farul și domnul Va
lentino — 10,30; D-ale Carnavalului 
— 15; 18,30; (sala din Piața Cosmo- 
nauților, 11 07 57) : Papa dolar (amî- 
nat din 13 II, ora 18,30) —■ 15; 18; 
(amînat din 24 II, ora 18,30).
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Con
fluența artelor1* — Muzică — Litera
tură — Plastică. Spectacol educativ 
pentru elevi — 11.
© Opera Română (13 18 57) : Micul 
coșar — 11; Camerata coregrafică, 
Francesca da Rimini — 18.

AGENDĂ 
ELECTORALĂ• In localitățile județului Vran- cea continuă să aibă loc numeroase manifestări politice 'și cultural- educative dedicate alegerilor de deputați de la 17 martie. La căminele culturale și casele de cultură, sub genericul „Votăm pentru țară, pentru viitorul ei luminos", au loc spectacole artistice și colocvii cetățenești cu tema „Fiecare localitate mai frumoasă, mai bogată, mal bine gospodărită prin munca unită a tuturor cetățenilor". Dezbateri, mese rotunde, expuneri sint organizate în unitățile economice, reunite sub genericul „Tribuna progresului tehnic", a căror tematică este axată pe realizările dobîndite de oamenii muncii în actuala legislatură și perspectivele dezvoltării viitoare în lumina programului partidului de înflorire a tuturor zonelor țării. (Dan Drăgulescu).• în Întîmpinarea alegerilor de la 17 martie. Secția de propagandă a Comitetului județean de partid Brașov a editat un set format din 12 pliante care popularizează pe larg obiectivele prioritare — economice și sociale — ce revin județului din hotărîrile Congresului al XIII-lea, din orientările secretarului general al partidului. Setul se constituie intr-o grăitoare ilustrare a succeselor obținute de oamenii muncii brașoveni In actuala legislatură și adresează o înflăcărată și mobilizatoare chemare pentru realizarea exemplară a sarcinilor pe acest an. „Creșterea mai accentuată a productivității muncii", „Folosirea rațională a resurselor energetice", „Afirmarea puternică a științei și tehnicii", „O nouă calitate a vieții" sînt doar cîteva din temele pliantelor.In paralel, în toate localitățile județului — la casele de cultură, căminele culturale, cluburile muncitorești, sălile de lectură, biblioteci — se desfășoară in aceste zile susținute activități politico-educative reunite sub genericul „Votăm cu țara" și „Votul nostru, opțiunea noastră fermă pentru continua prosperitate a patriei".Numeroase manifestări sint organizate pentru tinerii care votează pentru prima dată. In acest context se înscrie intilnirea organizată la clubul întreprinderii „Electro- precizia" Săcele, desfășurată sub genericul „încrezători in viitorul luminos al țării, dăm votul nostru candidaților F.D.U.S." sau tntilni- rea de la Casa de cultură din Făgăraș, desfășurată sub genericul „Noi, tinerii, votăm cu țara". (Nicolae Mocanu).• Sub egida consiliilor locale ale F.D.U.S., la casele de cultură din municipiile Turnu Măgurele și Alexandria, Ia cluburile muncitorești din orașele Roșiori de Vede și Videle, ca și pe scenele căminelor culturale din județul Teleorman se desfășoară în aceste zile numeroase manifestări politico-educative și cultural-artistice — simpozioane, dezbateri, expuneri, mese rotunde — dedicate alegerilor de deputați de la >17 martie. De pildă. Ia Casa de cultură a sindicatelor din Alexandria a avut loc un simpozion cu tema : „Sistemul nostru electoral — cadru de manifestare largă a democrației socialiste muncitorești, revoluționare". La punctele de documentare poli- tico-ideologică din comunele Orbească, Lisa, Drăgăneștl Vlașca și Suhaia au fost organizate dezbateri privind realizările economico- sociale intre cele două legislaturi. Ele au fost urmate da spectacole de muzică și poezie patriotică susținute, sub genericul „Votăm al țării viitor", de artiști amatori și formații laureate aleFestivalului național „CîntareaRomâniei". (Stan Ștefan).

© Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Băiatul și paiele fermecate — 10,30; 
Liliacul — 18,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ferma — 10; Cu ușile Închise — 
14.30; Amintiri — 18,30; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : O zi de odihnă — 
10,30; Anchetă asupra unui tlnăr 
care nu a făcut nimic — 14,30; In- 
tr-un parc pe o bancă — 18,30.
© Teatrul Mic (14 70 Bl) : Ca frunza 
dudului — 10.30; Cerul Înstelat dea
supra noastră — 18.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Trestia gîndltoare — 11; Atenție, se 
filmează — 18,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) ? 
Cîrtițele — 10; Preșul — 15: 18; (la 
sala mică a Palatului) : Măseaua de 
minte — 15; 18.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata — 10; Jocul de-a 
vacanța — 18; (sala Studio) : EX — 
10,30; Olelie șl Vînătorii — 18,30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 10; 14,30; 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrlnă — 18,30; (sala Giulești, 
18 04 85) : Cocoșelul neascultător — 
11; Milionarul sărac — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase- 
(sala Savoy, 15 56 78) : Funcționarul 
de la Domenii — 15,30; Nimic despre 
elefanți — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 18,30.
© Ansamblul „Rapsodia română- 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Pe sub cetini la izvoare — 
18,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Rock ’85 — 16; 19.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 18.
© Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 10; 15,30; 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) ; Atenție ! Estrada în emisie
— 15,30; Veselia are cuvîntul — 18.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Anchetă asupra unui tînăr 
care nu a făcut nimic — 19.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelentă,Am primit cu profundă apreciere caldul dumneavoastră mesaj de felicitări cu ocazia Zilei republicii, pentru care doresc să exprim mulțumiri In numele guvernului și poporului Indian, precum și al meu personal.împărtășesc bunele sentimente exprimate în mesajul dumneavoastră și sint încredințat că relațiile prietenești dintre cele două țări ale noastre se vor consolida pe mai departe.Vă rog să primiți urările mele cele mal bune de sănătate si fericire personală, de prosperitate pentru poporul român prieten.

GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

Primire la primul ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, sîmbătă, pe Ladislav Gerle. vicepreședinte al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, președintele părții țării sale în Comisia mixtă guvernamentală româno-cehoslovacă de colaborare economică și tehnico- științifică.In timpul Întrevederii au fost subliniate bunele relații de prietenie și colaborare statornicite Intre partidele, țările și popoarele noastre șl s-a exprimat convingerea că, In spiritul Înțelegerilor convenite cu prilejul intîlnirilor la nivel înalt, aces-
★La București, e-au Încheiat, sfm- bătă, convorbirile care au avut loc In cadrul lntîlnirii de lucru dintre președinții celor două părți In Comisia mixtă guvernamentală româno-cehoslovacă de colaborare econo- ’mică si tehnico-științifică — tovarășul Nicolae Constantin, viceprim- ministru al guvernului, și Ladislav Gerle, vicepreședinte al Guvernului R.S. Cehoslovace.Cu acest prilej, au fost examinateTELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă dirt partea primului ministru al Republicii India. Rajiv Gandhi, prin care acesta exprimă 

FEMEILE - participante active 
la munca și lupta întregului popor 
pentru progres și prosperitate(Urmare din pag. I)

INFORMAȚII SPORTIVE

te raporturi se vor adinei șl diversifica continuu. în context a fost exprimată dorința reciprocă pentru dezvoltarea relațiilor economice ro- mâno-cehoslovace, lărgirea cooperării și specializării In producție și în diferite domenii ale științei și tehnicii. A fost relevat, de asemenea, rolul ce revine comisiei mixte guvernamentale în valorificarea cit mai deplină a posibilităților de cooperare multilaterală pe care le oferă economiile celor două țări, de creștere și diversificare a schimburilor bilaterale de mărfuri, în interesul ambelor țări și popoare.A fost prezent Jan Papp, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București.
★stadiul actual al îndeplinirii hotărî- rilor convenite în cadrul ultimei sesiuni a Comisiei mixte interguvema- mentale, noi măsuri și acțiuni menite să conducă la dezvoltarea, în continuare. a colaborării economice și tehnico-științifice, în conformitate cu orientările stabilite cu ocazia întâlnirilor și convorbirilor la nivel înalt, la lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale pe baze reciproc avantajoase. (Agerpres)

mulțumiri, în numele guvernului șl poporului indian, precum și al său personal, pentru mesajul de felicitări transmis cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii India- 

spirit de abnegație în formarea unor alese însușiri civice și morale. Pe meleagurile noastre a fost creată legendara figură a mamei lui Ștefan cel Mare, viteazul vitejilor, căruia ea însăși nu ii permite nici o clipă de îndoială sau slăbiciune, trimițîndu-1 din nou Ia luptă !In cadrul Conferinței naționale a femeilor s-a făcut puternic auzit glasul de pace al milioanelor de femei din țara noastră, care și-au manifestat hotărîrea. fermă de a acționa în continuare, împreună cu masele de femfei din întreaga lume, du toate popoarele, pentru înlăturarea primejdiei unei catastrofe nucleare, pentru asigurarea unui viitor de liniște și securitate.Așa cum este cunoscut, femeile din întreaga lume sînt profund atașate cauzei dezarmării și păcii. Pentru femeile din România, pentru femeile din întreaga lume, salvgardarea păcii constituie una din năzuințele cele mai fierbinți, mai ales că, în condițiile actuale, declanșarea unui nou război mondial, care ar deveni inevitabil un război nuclear, ar însemna distrugerea înseși condițiilor vieții pe Pămint.In lumina acestor realități, in cu- vîntarea rostită la Conferința națională a femeilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, făcînd o trecere în revistă a principalelor evoluții din viata internațională, a subliniat din nou necesitatea intensificării eforturilor pe plan internațional pentru a se pune capăt cursei înarmărilor, pentru renunțarea la forță și soluționarea exclusiv pe cale pașnică, prin tratative, a situațiilor conflictuale, pentru adoptarea de măsuri ferme de dezarmare. In acest spirit, „APELUL" adresat organizațiilor naționale și internaționale ale femeilor, adoptat în unanimitate de conferință, dă expresie voinței ferme a femeilor din România de a acționa în strînsă unitate cu organizațiile de femei, cu forțele progresiste de pretutindeni pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor la viață, libertate, progres și civilizație.Neîndoielnic, hotărîrile Conferinței naționale vor determina intensificarea puternică a participării femeilor la Înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare economico-socia- lă a patriei. Și este o sarcină de frunte a organelor și organizațiilor de partid, din toate sectoarele de activitate, să acorde întregul lor sprijin comitetelor și comisiilor de femei pentru Îndeplinirea întocmai a hotărârilor Conferinței lor naționale, în interesul Înfăptuirii neabătute a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
țele țării. In turneul principal masculin. victoria a revenit maestrului clujean Dorel Oltean cu 8,5 puncte clin 11 posibile, urmat de Petre Dodu (Minerul Moldova Nouă) și Cicerone Spulber (Vulcan București) — cu cite 8 puncte. Turneul feminin a fost cîștigat de Mariana Caravan (C.S.S. Rm. Vîlcea) — cu 7,5 puncte din 11 posibile, urmată de Teodora Rusu (Voința Aiud) și Tamara Bogdan (Mondiala Satu Mare) — 7,5 puncte. în turneul masculin de categoria I. pe primul loc s-a situat Cos- tel Stan (C.S.M. Borzești) — 9 puncte. urmat de Geza Szabo (Metalul Cluj-Napoca) — 9 puncte. Ion Tabu (Spartak București) și Vladimir Plop (C.S.S. Rm. Vîlcea) — cu cite 8 puncte.• Intre 10 și 25 martie se va desfășura la Călimănești cea de-a 24-a ediție a Turneului internațional masculin de șah al României. Printre participanți se numără Peter Lukacs. Laszlo Hazai (ambii Ungaria). Raj Tischbierek (R.D. Germană). Lerix Ortega (Cuba), Ralf Lau (R.F. Germania), Dușan Indjici (Iugoslavia), precum și șahiștii noștri Sergiu Grilnberg. Ovidiu Foișor, Constantin Ionescu, Aurel Urzică. Dorel Oltean.



România socialistă, președintele Nicolae Ceausescu 
acționează ferm pentru asigurarea păcii, destinderii 

si înțelegerii intre toate statele lumii_ _ _
RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Poziția principială a României socialiste, aprecierile și propunerile președintelui Nicolae Ceaușescu in legătură cu marile probleme ale lumii contemporane își găsesc o largă reflectare în paginile presei internaționale, in emisiunile de radio și televiziune din diferite țări.Cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la deschiderea Conferinței naționale a femeilor din România a fost prezentată de agenții de presă din diferite țări, care au pus in evidență punctele de vedere exprimate-de conducătorul partidului și statului nostru.Femeile din România au devenit o forță deosebit de activă in revoluția și construcția socialistă, aducind contribuții importante la dezvoltarea societății, a apreciat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu- vintarea rostită la Conferința națională a femeilor, arăta agenția CHINA NOUA. Președintele României a evidențiat că femeile reprezintă astăzi aproape 40 la sută din totalul personalului muncitor. respectiv peste 3 milioane, fată de numai 1 milion în urmă cu 20 de ani.Prezenta impresionantă a femeilor în toate sectoarele de activitate este însoțită de intensificarea participării lor la viata politică, precum și de promovarea lor în funcții de conducere, a arătat președintele Nicolae Ceaușescu. In domeniul politic, a menționat el, din totalul de 446 membri și membri supleanți ai Comitetului Central al partidului, 126 sînt femei.Referindu-se la lucrările Conferinței naționale a femeilor din România, eveniment ce pune în lumină rolul femeii în edificarea socialismului în țara noastră, agenția Iugoslavă TANIUG a subliniat că secretarul general al partidului, șeful setatului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a dat o înaltă apreciere contribuției femeilor in toate ramurile de activitate, la realizarea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism. Fiind întrerupt în repetate rinduri de ovații, președintele Nicolae Ceaușescu s-a referit la numeroase sarcini care stau în fața femeilor — mame și muncitoare — apreciind că, în ultimii 40 de ani, în România au fost create condiții extrem de favorabile angajării femeilor în politică, economie, cultură și învățămint.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat pentru încetarea imediată a cursei Înarmărilor nucleare și împiedicarea militarizării spațiului cosmic. In cuvîntarea rostită la deschiderea Conferinței naționale a femeilor, a arătat că asigurarea unei păci durabile în lume constituie cea mai importantă sarcină în prezent și, în acest context, a salutat acordul dintre Uniunea Sovietică și S.U.A. în legătură cu începerea de negocieri privind dezarmarea nucleară și oprirea militarizării' Cosmosului, scrie agenția A.D.N. din R.D.G.A.D.N. a pus în evidență, de asemenea, din cuvîntarea secretarului general al partidului nostru, hotărîrea României de â acționa în continuare cu consecvență pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste, c'onsiderînd că întărirea cooperării,, solidarității și unității statelor socialiste este un factor de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea construcției noii orînduiri în fiecare țară, pentru sporirea prestigiului și forței socialismului, pentru pacea și colaborarea internațională.Mijloacele de informare în masă din Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă au relatat pe larg cu privire la desfășurarea vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în această țară, la invitația colonelului Moammer El Geddafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie.Sub titlul „O nouă întîlnire între conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie și președintele României, Nicolae Ceaușescu", cotidianul „AL-FAJR AL-JADID“'a publicat relatări cu privire la desfășurarea vizitei șefului statului român, despre întilnirile și convorbirile desfășurate la Tripoli. Ziarul a evidențiat dorința celor două țări de a aprofunda și lărgi cooperarea bilaterală în diferite domenii, spre binele și folosul ambelor popoare și state. ,Republica Socialistă România șl Jamahiria Arabă Libiană Populară
r

1 kAGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

APEL. Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, aflat în vizită in Canada, a lansat un apel tuturor țărilor lumii să depună eforturi susținute pentru încetarea cursei înarmărilor. El a subliniat că toate statele trebuie să participe activ la punerea în aplicare a documentelor adoptate in cadrul O.N.U. asupra armelor nucleare și să caute soluții pașnice la diferitele conflicte regionale existente astăzi în lume.
CONGRES. La Havana s-au desfășurat lucrările celui de-al IV-lea Congres al Federației Femeilor Cubaneze. Au luat narte peste 1 200 de delegate din tară, precum și re

Sooialistă — relatează agenția libiană de știri JANA — au semnat un Acord general da cooperare economică, științifică și tehnică, precum 'și alte documente importante privind colaborarea în domeniile industriei, petrolului, agriculturii, construcțiilor, transportului, comunicațiilor, sănătății.în comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei oficiale a președintelui Nicolae Ceaușescu la Tripoli se menționează că cei doi șefi de stat au convenit sporirea acțiunilor pentru transformarea Mării Mediterane într-o zonă a păcii și cooperării, fără baze militare străine și în afara pericolului nuclear, arăta agenția JANA.Potrivit comunicatului comun, părțile s-au pronunțat, de asemenea, împotriva demonstrațiilor de forță, a amenințărilor și provocărilor militare la frontierele terestre și maritime ale celorlalte state și au condamnat tentativele imperia
• Noi perspective pentru dezvoltarea re

lațiilor de cooperare dintre România și 
Jamahiria Libiană

• Perseverent îndemn la soluționarea di
ferendelor internaționale pe cale paș
nică, prin tratative

• Elocvente mărturii ale solidarității cu 
țările în curs de dezvoltare în lupta 
pentru făurirea noii ordini economice 
internaționale, pentru realizarea unei lumi 
mai bune și mai drepte

liste de amestec în treburile Interne ale altor state, cerînd în mod ferm să se pună capăt definitiv acestei politici.Cei doi conducători au condamnat politica de apartheid și discriminare rasială în Africa de Sud și și-au exprimat sprijinul față de lupta poporului sud-african împotriva acestei politici, pentru libertate și drepturi democratice.Agenția relevă atenția acordată rolului important ce revine mișcării de nealiniere.Cele două țări își exprimă sprijinul și solidaritatea cu lupta popoarelor din Asia, Africa și America Latină pentru independența națională și așezarea relațiilor economice mondiale pe bază de egalitate și echitate, a menționat agenția, subliniind, totodată, că președintele Nicolae Ceaușescu și colonelul Moammer El-Geddafi au arătat că instaurarea unei noi ordini economice internaționale este singura cale de rezolvare a actualelor probleme economice mondiale și de garantare a unei dezvoltări multilaterale și stabile a țărilor în curs de dezvoltare.în comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei oficiale întreprinse de președintele României în Jamahiria Libiană se subliniază că cei doi conducători s-au pronunțat pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru reducerea armelor nucleare, pînă la lichidarea lor completă, a evidențiat agenția CHINA NOUA.Ziarul sovietic .,PRAVDA" a informat despre convorbirile care au avut loc la Tripoli între președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și conducătorii Marii Revoluții de la 1 Septembrie, colonelul Moammer El Geddafi, evidențiind că în cadrul discuțiilor au fost examinate probleme ale dezvoltării relațiilor bilaterale, precum și situația internațională actuală, între chestiunile abordate a- flîndu-se evoluțiile din Orientul Mijlociu.Agenția T.A.S.S. a relatat despre desfășurarea vizitei, men- ționînd semnarea Acordului general de cooperare economică, științifică și tehnică între Republica Socialistă România și Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă.Relatind despre vizita oficială de

prezentante ale organizațiilor de femei din întreaga lume, între care și reprezentanta Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România. Luînd cuvin- tul în încheierea lucrărilor, primul secretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba. Fidel Castro Ruz, s-a referit la condițiile create pentru afirmarea plenară a femeii în societatea cubaneză, precum și Ia unele aspecte ale situației internaționale.
ALEGERI. După cum transmite agenția M.T.I., la 8 iunie 1985, în R.P. Ungară vor avea loc alegeri 

prietenie în Jamahiria Libiană a tovarășului Nicolae Ceaușescu și convorbirile sale cu colonelul Moammer El Geddafi, agenția A.D.N., din R.D.G., a evidențiat că cei doi conducători s-au pronunțat în favoarea dezvoltării în continuare a ■ relațiilor și a cooperării româno-libiene.Poziția României față de situația din Orientul Mijlociu, exprimată de președintele Nicolae Ceaușescu cu acest prilej, a fost pusă în evidență de agenția de presă cubaneză PRENSA LATINA. Sînt reliefata necesitatea soluționării problemei palestiniene pe baza dreptului la autodeterminare, inclusiv necesitatea realizării unui stat palestinian independent, precum și rolul Organizației Națiunilor Unite In ce privește realizarea unei conferințe internaționale cu participarea tuturor țărilor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și colonelul Moammer El Geddafi au dus la stabilirea unor noi căi de extindere a cooperării româno-libiene pe planul relațiilor bilaterale, precum șl 

a conlucrării pe planul politicii Internaționale, a evidențiat federația agențiilor arabe de presă, FANA, în continuare, FANA a pus in lumină dezvoltarea și diversificarea în ultimii ani a cooperării economice dintre cele două țări, a volumului comerțului bilateral, relevînd participarea României la eforturile poporului libian pentru realizarea unor mari obiective economice In țara sa. O contribuție hotărâtoare la înregistrarea acestui curs pozitiv au adus-o acordurile șt înțelegerile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie, colonelul Moammer El Geddafi, a subliniat sursa citată.Ziarele și Radioteleviziunea marocane, „AL MAGHRIB" și „MAROC SOIR" au informat despre momentele dialogului româno-libian la nivel înalt, despre relațiile prietenești dintre cele două țări, subliniind, în context, poziția țării noastre cu privire la necesitatea unei reglementări pașnice, negociate, a situației din Orientul Mijlociu.Relatînd despre încheierea vizitei la Tripoli a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ziarul „AL BAYANE" arăta că întilnirile la nivel înalt româno-libiene, convorbirile ce au avut loc au deschis noi căi cooperării între cele două țări, cit și ameliorării climatului relațiilor internaționale în ansamblul lor.Ziarul algerian „EL MOUD- JAHID", referindu-se Ia noul dialog la nivel înalt româno-libian, a publicat informații despre desfășurarea convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și colonelul Moammer El Geddafi, precum și despre celelalte momente ale vizitei.Relatări ample despre conținutul convorbirilor dintre cei doi conducători a publicat agenția kuweiția- nă de presă KUNĂ, care a arătat că ele au fost finalizate prin semnarea unor documente de cea mai mare importanță.Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România sprijină ideea convocării unei conferințe internaționale în problemele Orientului Mijlociu, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea

de deputațl pentru Adunarea de stat — organul suprem legislativ — și pentru consiliile locale.
VIZITA. Vicecancelarul și ministrul vest-german al afacerilor externe, Hans-Dietrich Genscher, și-a încheiat vizita întreprinsă in R.P. Bulgaria, unde a fost primit de Todor Jivkov, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, și a avut convorbiri cu omologul său bulgar, Petăr Mladenov, asupra unor probleme internaționale actuale și ale relațiilor bilaterale, informează agenția B.T.A.
PROGRAM. Guvernul portughez a adoptat un program de redresare 

Palestinei, scrie „JORNAL DE ANGOLA" într-un articol referitor la vizita în Jamahiria Libiană a tovarășului Nicolae Ceaușescu.România și Jamahiria Libiană au semnat un acord general care prevede intensificarea cooperării dintre cele două țări în domeniile economic, științific șl tehnic, menționează un comunicat comun publicat la încheierea vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu la Tripoli. Comunicatul comun anunță, de asemenea, semnarea unor documente vizînd promovarea cooperării bilaterale în domeniile industriei, petrolului, agriculturii, construcțiilor, transporturilor și in alte domenii, a relevat agenția FRANCE PRESSE într-una din relatările sale cu privire la vizita președintelui Nicolae Ceaușescu la Tripoli.Președintele Nicolae Ceaușescu și colonelul Moammer El Geddafi au avut ample convorbiri în probleme internaționale și ale colaborării româno-libiene, informează agenția ASSOCIATED PRESS. La încheierea vizitei efectuate de președintele României, Nicolae Ceaușescu, in Jamahiria Libiană, cele două părți au semnat un Acord general de cooperare economică, științifică și tehnică și alte documente vizînd intensificarea cooperării în domeniile industriei, petrolului, agriculturii și în alte sectoare.In relatările despre vizita președintelui Nicolae Ceaușescu In Jamahiria Libiană. agenția REUTER a subliniat că în centrul convorbirilor cu colonelul Moammer El Geddafi s-au aflat probleme privind stadiul relațiilor româno-libiene, cu precădere cooperarea economică și relațiile comerciale dintre cele două țări, precum și evoluțiile situației internaționale, între care și cele din Orientul Mijlociu.Problemele aflate în centrul convorbirilor la nivel înalt româno-libiene— relațiile bilaterale pe plan economic șl politic, precum și ultimele evoluții pe arena internațională — au făcut obiectul relatărilor agenției spaniole de presă EFE.Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", din R.D.G., a prezentat evenimentele care au premers actul de la 6 Martie 1945, subliniind rolul hd- tăritor al Partidului Comunist Român în unirea tuturor forțelor democratice în lupta pentru democratizarea țării, refacerea economică și nimicirea fascismului. Ziarul pune In evidență, de asemenea, contribuția armatei române, alături de armata sovietică, la In- fringerea definitivă și la victoria finală asupra fascismului.Referindu-se la întîlnirea dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și Franz Muhri, președintele Partidului Comunist din Austria, agenția T.A.S.S. arată că în cursul convorbirilor a fost evidențiată problema fundamentală a epocii noastre — oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, asigurarea păcii în Europa și în întreaga lume.începerea, în cursul acestei tuni, a negocierilor sovieto-americane constituie un factor pozitiv, au a- rătat, în cursul unei întrevederi la București, secretarul general al Partidului ^Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, și președintele P.C. din Austria, Franz Muhri. S-a evidențiat, cu acest prilej, necesitatea ca toate statele, mari sau mici, fără deosebire de orânduire socială și indiferent de apartenența la alianțe militare,»să contribuie, Intr-o formă corespunzătoare, la obținerea unor rezultate pozitive pe planul dezarmării nucleare, al opririi militarizării spațiului cosmic — subliniază agenția CHINA NOUA.Problema de bază a epocii noastre o constituie încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd nucleară, garantarea păcii în Europa și tn lume, reia din comunicatul difuzat la București cu privire la intîlni- rea dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și Franz Muhri, președintele Partidului Comunist din Austria, ziarul „RABOTNICESKO DELO".Conducătorii celor două partide au apreciat înțelegerea convenită cu privire la negocierile sovieto- americane asupra întregului complex de probleme referitoare la armele nucleare și cosmice, a arătat ziarul. (Agerpres)
* economiei, eșalonat pe o perioadă de trei ani (1985—1987), informează agenția Reuter. Programul urmează unei perioade de austeritate de 18 luni. Prin aplicarea lui, guvernul portughez își propune să stimuleze dezvoltarea eco'nomică a tării și să reducă rata șomajului și inflația.

PARLAMENTUL URUGUAYAN 
a adoptat proiectul Legii pentru amnistie generală, propus de puterea executivă in baza acordurilor realizate cu principalele forțe politice Uruguay.ene : Partidul Colorado — de guvernămint, Partidul Național (Blanco) și alianța forțelor democratice „Frente Amplio" (Frontul Amplu). Documentul și decretul său de aplicare vor fi semnate, săptămîna viitoare, de președintele țării, Julio Maria Sanguinetti.

REZULTATE. Partidul Congresul Național Indian (I), al primului ministru, Rajiv Gandhi, a ieșit învingător în alegerile legislative locale desfășurate Ia 2 și 5 martie. După cum informează agențiile de presă, partidul de guvernămînt a obținut majoritatea locurilor de

Schimb de mesaje 
între președintele României 
și șeful statului nigerianLAGOS 9 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise președintelui Consiliului Militar Suprem al Nigeriei, șeful statului, general- maior Mohammed Buhari; un cald salut, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, iar poporului nigerian urări de pace șl prosperitate.Mulțumind pentru urările adresata șefului statului nigerian, generalul- maior Tunde Idiagbon, locțiitorul șefului statului federal nigerian, șeful Statului Major al armatei, a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea șefului statului nigerian, sentimentele sale de respect, cele mai călduroase șl sincere urări de sănătate, fericire personală, noi succese în activitatea neobosită pe care o desfășoară în fruntea statului, prosperitate poporului român.

IN PREAJMA ÎNCEPERII TRATATIVELOR DE LA GENEVA
Președintele S.U.A. s-a intilnit cu membrii delegației americaneWASHINGTON 9 (Agerpres). — Președintele Ronald Reagan a primit la Casa Albă delegația S.U.A. Ia tratativele sovieto-americane cu privire la armele nucleare și cosmice, care încep la 12 martie, la Geneva, informează agenția Associated Press. După Întrevederea cu ambasadorii Max Kampelman, John Tower și Maynard Glitman, președintele Reagan a amintit că atît Statele Unite cît și Uniunea Sovietică au exprimat speranța eliminării, în cele din urmă, a tuturor armelor nucleare. „Sarcina
ORIENTUL 
MIJLOCIU

• Memoriu adresat de O.E.P. 
secretarului general al O.N.U.
• Convorbiri franco-egipteneTUNIS 9 (Agerpres). — Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) a cerut Națiunilor Unite să acționeze pentru a se pune capăt actelor da violență ale forțelor israe- liene tn teritoriile arabe ocupate, transmite agenția palestiniană de știri WAFA.Intr-un memoriu adresat secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, O.E.P. amintește că forțele iaraeliene' de ocupație au pătruns recent in satul As-Saair. de pe malul vestic al Iordanului, unde au rănit 30 de persoane, altele fiind reținute pentru interogatorii.PARIS 9 (Agerpres). — Președintele Franțois Mitterrand a avut convorbiri cu președintele R.A. Egipt, Hosni Mubarak, care a efectuat o scurtă vizită la Paris. Au fost abordate probleme privind ultimele evoluții din Orientul Mijlociu, șeful statului egiptean expunind poziția țării sale cu privire la posibilitățile instaurării păcii în zonă.La sfîrșitul Întrevederii, într-o declarație făcută presei, Hubert Ve- dri.ne, consilierul diplomatic al președintelui Mitterrand, a menționat că „Franța sprijină orice inițiativă care să permiță apropierea punctelor de vedere" menite să ducă „la o accelerare a procesului de pace" în Orientul Apropiat, informează agenția France Presse.
FRANȚA

Primul tur al scrutinului 
cantonaiPARIS 9 (Agerpres). — Duminică »e desfășoară în Franța primul tur al alegerilor cantonale, considerate un test politic important înaintea alegerilor legislative de anul viitor. La urne sînt chemați 18 milioane de alegători, reprezentînd jumătate din electoratul francez, care vor alege 1 954 de consilieri generali — cîte unul pentru fiecare canton, informează agenția France Presse. Din totalul consilierilor generali, care sînt aleși pe o perioadă de șase ani, jumătate își reînnoiesc mandatele la fiecare trei ani. Turul al doilea al scrutinului se va desfășura la 17 martie.

deputați tn parlamentele a nouă state din cele 11 și un teritoriu unional în cara a fost organizat scrutinul.
“I

GUVERNUL FRANCEZ a hotărît 
să diminueze cu un miliard de franci subsidiile pentru acest an acordate industriei siderurgice, confruntate deja cu o serioasă criză, s-a anunțat la Paris.

SESIUNE. Emirul Kuweitului, șei oul Jaber Al-Ahmad AI-Jaber Al-Sabah, a inaugurat lucrările sesiunii Adunării Naționale tn componența desemnată la recentele alegeri legislative, transmite agenția KUNA, Președinte al Adunării Naționala a fost ales Ahmad Al- Saadoun.
GREVA. La apelul Centralei Muncitorești Boliviene (C.O.B.), în Bolivia a fost declanșată o grevă generală pe termen nelimitat — transmit agențiile Prensa Latina șl U.P.I. C.O.B. solicită guvernului instituirea unei retribuții minime. care să tină seama de creșterea costului vieții, și adoptarea unor măsuri ferme de reducere a inflației. J

Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către locțiitorul șefului statului federal nigerian a tovarășului Ion M. Nicolae. viceprim- ministru al guvernului, aflat în vizită in Nigeria.In cadrul convorbirii care a avut loc au fost discutate posibilitățile de dezvoltare, în continuare, a schimburilor comerciale și cooperării dintre cele două țări, pe baze reciproc avantajoase. S-a apreciat că economiile naționale ale celor două țări dispun de un important potențial care asigură posibilități pentru creșterea pe mai departe a colaborării economice, a schimburilor comerciale.
★Tovarășul Ion M. Nicolae, vice- prim-mlnistru al guvernului, a semnat, împreună cu Michel Sunday Adigun. ministrul federal al planificării naționale, un acord guvernamental privind dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice româno-nigeriene.

și răspunderea noastră — a spus el — este acum de a face pași concreți pentru a transforma această eventualitate in realitate". Șeful administrației americane a apreciat că, datorită complexității problemelor a- bordate la Geneva, convorbirile ar putea fi de durată șl dificile, dar a . subliniat că S.U.A. „sînt gata să negocieze acorduri echitabile, care să reducă pericolul războiului nuclear și să sporească stabilitatea strategică".
Dezvoltarea economieiBEIJING 9 (Agerpres). — Valoarea producției industriale și agricole a R.P. Chineze a fost anul trecut de 1 062 miliarde yuani, cu 14,1 la sută mai mare decit în 1983,. cu a- proape 10 la sută mai mult decit creșterea planificată, se arată intr-un comunicat al Biroului central de statistică al R.P. Chineze privind economia chineză în 1984, transmis de agenția China Nouă. Valoarea producției agricole a fost anul trecut de 306 miliarde yuani, cu 9.9 la sută mai mult decît în anul precedent, iar cea a producției industria

Apropiate alegeri prezidențiale
în Grecia 

Christos Sartzetakis, candidat al Mișcării Socialiste PaneleneATENA 9 (Agerpres). — Președintele Greciei, Constantin Karamanlis. a anunțat că nu va candida pentru un nou mandat de șef al statului în cadrul scrutinului prezidențial care va avea loc la 15 martie, informează agenția ateniană de presă. A.N.A.Comitetul Central al Mișcării Socialiste Panelene (PASOK) — de guvernămînt — a hotărît să propună drept candidat al său la func
Pentru crearea unei zone denuclearizate 

în nordul Europei 
Reuniunea Consiliului NordicREYKJAVIK 9 (Agerpres). - In capitala Islandei — Reykjavik — s-au încheiat lucrările celei de-a XXXIII-a sesiuni a Consiliului Nordic — organ consultativ în problemele cooperării al parlamentelor și guvernelor din Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia. Unul dintre punctele majore înscrise pe ordinea de zi a fost crearea unei zone denuclearizate în nordul Europei. Totodată, s-a subliniat necesitatea instituirii unui organism special pentru adincirea dialogului între țările din regiune asupra problemelor securității.Atli Dam, primul ministru al guvernului de coaliție din Insulele Fe- roe — care intră în componența Danemarcei — a reafirmat hotărîrea parlamentului local din arhipelag de a declara teritoriul zonă liberă de

NOUA ZEELANDA
„Nu, navelor purtătoare de arme nucleare!"

Reuniunea la nivel înalt a statelor africane 
din „prima linie”

Răspunsul guvernului român 
privind rezultatele 

„Deceniului Națiunilor Unite 
pentru drepturile femeii"VIENA 9 (Agerpres). — La Centrul O.N.U. pentru dezvoltare socială șl probleme umanitare din Viena a fost prezentat răspunsul guvernului român cu privire la examinarea și evaluarea rezultatelor Deceniului Națiunilor Unite pentru drepturile femeii.In document se face o amplă prezentare a hotărîrilor și măsurilor a- doptate in România în cadrul procesului de deplină afirmare a femeilor in viața economică, politică, socială. științifică și culturală a țării, în acest context, se subliniază că în tara noastră s-a elaborat o strategie pe termen lung în vederea a- sigurării creșterii rolului femeii în viata societății. în cadrul căreia se acordă prioritate pregătirii și perfecționării profesionale a femeii, participării la procesul de producție. prbmovării în funcții de conducere la toate nivelurile, asigurării condițiilor sociale corespunzătoare de viată și muncă. In document sînt prezentate acțiunile si eforturile întreprinse de femeile din România avînd drept scop întărirea prieteniei cu femeile din toate țările lumii. în lupta pentru drepturi și libertăți democratice, pentru independență națională. pace și progres social.Răspunsul guvernului român va fl avut in vedere de Secretariatul O.N.U.' în procesul de pregătire a studiilor și rapoartelor Conferinței mondiale pentru evaluarea rezultatelor Deceniului O.N.U. pentru drepturile femeii, ce va avea loc la Nairobi- (15—26 iulie 1985), sub deviza generală „Egalitate, dezvoltare, pace".NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a lansat un apel la o participare mai largă a femeilor la viața politică, economică, socială și culturală a societății, la creșterea rolului lor in soluționarea problemelor internaționale, în eforturile consacrate cauzei păcii.

li P. Chineze în 1984le a Însumat 701 miliarde yuani. Statistica arată că s-au înregistrat creșteri de 5,1 la sută la producția de cereale, de 31,1 la sută la producția de bumbac și la alte culturi agricole, precum și în zootehnie, pescuit, silvicultură. De asemenea, s-au obținut creșteri importante în majoritatea ramurilor industriale. Producția, de cărbune și petrol a fost mai mare cu 8 la sută decît în 1983, fiind consemnate creșteri însemnate și la producția de energie electrică și oțel.

ția prezidențială pe Christos Sartzetakis, fost judecător al Curții Supreme din Grecia.Intr-o declarație făcută slmbătă, Christos Sartzetakis a anunțat că acceptă această propunere.Potrivit constituției elene, președintele va fi ales de cei 300 de membri ai parlamentului, pentru primele două scrutinuri fiind necesară o majoritate de 200 de mandate.

arme nucleare. El a adresat un apel guvernelor și organelor legislative din statele nordice la măsuri concrete pentru înfăptuirea propunerii de creare a unei zone denuclearizate în regiune.De asemenea, s-a propus premierului suedez, Olof Palme, să ia inițiativa organizării unei reuniuni a șefilor de guvern din țările nordice în vederea adoptării unui document similar cu „Declarația de la Delhi", din ianuarie anul acesta. în care șefii de Stat sau de guvern din Argentina, Grecia, India, Mexic, Suedia și Tanzania s-au pronunțat pentru încetarea cursei înarmărilor nucleare, Încetarea experiențelor, producției și desfășurării de arme nucleare șl de sisteme de transport ale acestora, evitarea cursei înarmărilor în spațiul cosmic.

rindul său, șeful guvernului malaye- zian a subliniat și el atașamentul țării sale la principiile antinucleare.Comentînd rezultatele turneului efectuat de David Lange Intr-o serie de state din Asia de sud-est. ziarul „New Straits Times", care apare la Kuala Lumpur, reliefează că „statele suverane sînt pe deplin îndreptățite să promoveze o politică ce corespunde intereselor lor naționale".
armate pentru acțiuni agresive și de destabilizare împotriva țărilor vecine".NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite din New York a fost difuzat, ca document oficial al Consiliului de Securitate al O.N.U., textul comunicatului adoptat la ședința Biroului de coordonare al țărilor nealiniate, care exprimă „adinca preocupare" față de agravarea situației din Africa australă ca urmare a represiunilor în masă declanșate de. autoritățile rasiste sud-africane împotriva populației majoritare de culoare.Documentul amintit condamnă regimul de la Pretoria pentru uciderea unor persoane lipsite de apărare care se opun politicii de apartheid, ca și arestările arbitrare împotriva liderilor Frontului Unit Democratic, largă coaliție a forțelor ce luptă pentru abolirea politicii de discriminare rasială, din care fac parte peste 700 de organizații din R.S.A.
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KUALA LUMPUR 9 (Agerpres). — Noua Zeelandă nu va renunța la politica antinucleară și nici nu-și va schimba hotărîrea de a nu admite în porturile sale nave militare cu arme nucleare la bord sau cu propulsie atomică, a declarat premierul neozeelandez, David Lange, la încheierea convorbirilor purtate la Kuala Lumpur cu primul ministru al Ma- layeziei, Mahathir Mohamad. La
LUSAKA 9 (Agerpres). — La Lusaka a avut loc o reuniune la nivel înalt a țărilor africane din „prima linie", respectiv Angola, Botswana, Mozambic, Tanzania, Zambia și Zimbabwe, consacrată analizării situației din Africa australă, ca urmare a acțiunilor agresive ale regimului minoritar rasist de la Pretoria și continuării politicii de apartheid . în R.S.A., informează agențile I.P.S. și Taniug. La reuniune au participat, de asemenea, Sam Nujoma, președintele S.W.A.P.O. (Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest), și Oliver Tambo, președintele Congresului Național African (C.N.A.).Intr-o declarație făcută la inche- ierea reuniunii, președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, președintele în exercițiu al Organizației Unității Africane, a subliniat că „încordarea din Africa australă se datorește politicii de apartheid promovate de autoritățile rasiste sud-africane, care folosesc, de asemenea, forțele lor


