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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
i-a fost conferită Medalia de aur „17 Noiembrie*, 

cea mai înaltă distincție a Uniunii Internaționale a Studenților
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Sub semnul^ marehd eveniment politic — alegerile de la 17 martie 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, a vizitat ieri unităti 

industriale si cartiere de încuiate din Capitalii
Noul dialog de lucru cu oameni ai muncii și cetățeni ai Capitalei, desfășurat 
într-o atmosferă însuflețitoare, de puternic entuziasm, generată de hotărîrea fermă 
de a întîmpina alegerile cu noi și importante succese în muncă, a prilejuit o vie 
manifestare a unității de neclintit în jurul partidului, al secretarului său general

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, s-a intîlnit, in cursul 
unei vizite efectuate joi, 
in Capitală, cu oameni ai 
muncii și numeroși cetă
țeni din circumscripția e- 
lectorală nr. 1 „23 August**, 
cu colective muncitorești 
din mari intreprinderi bucu- 
reștene.

Oamenii muncii, cetățenii Capita
lei de cele mai diferite virate au 
tinut să-și exprime. încă o dată, din 
adincul inimii, bucuria și satisfacția 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
acceptat să candideze în circum
scripția electorală „23 August" pen
tru alegerile de deputați in forul 
legislativ al tării, văzînd în aceasta 
garanția sigură a dezvoltării eco- 
nomico-sociale a Capitalei și a în
tregii patrii, potrivit mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al XIII- 
lea al partidului. Ei și-au reafirmat 
recunoștința fierbinte față de secre
tarul general al partidului pen
tru clarviziunea și grija cu care 
conduce și Îndrumă zi de zi 
întreaga activitate de edificare 
a noii orînduiri, pentru indica
țiile și orientările date în vederea 
ridicării întregii munci la un nivel 
superior de calitate și eficiență, 
pentru preocuparea constantă ce o 
poartă afirmării tot mai putertiice a 
Capitalei, îmbunătățirii permanente 
a condițiilor de lucru și viață ale 
celor ■ ce muncesc. Este un adevăr 
profund ce a intrat în conștiința na
țiunii noastre că tot ce s-a realizat 
în municipiul București, ca și în 
întreaga țară, este strîns legat de 
numele și activitatea neobosită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. ctito
rul strălucit al României socialiste.

Sub semnul acestor realități ale 
zilelor noastre se înfățișează șl car
tierul „23 August", unde a fost 
creată una din cele mai puternice 
platforme industriale ale municipiu
lui. ce grupează mari unități con
structoare de mașini, metalurgice, de 
materiale de construcții, cu o pon
dere importantă în economia Bucu- 
reștiului și a tării. O bogată zestre 
edilitar-urbanistică face din acest 
cartier unul dintre - cele mai fru
moase ale Capitalei. Alături de

Este analizată macheta noului și modernului complex agroalimentar, amplasat în centrul cartierului Pantelimon, care se realizează la Indicația secretarului 
general al partidului

In mijlocul muncitorilor de la marea întreprindere bucureșteană „23 August"

modei-ne unități industriale s-au 
înălțat numeroase ansambluri de 
locuințe, școli, magazine, spitale, 
precum și atîtea alte obiective 
social-culturale. Sînt realizări deo
sebit de semnificative pentru lu
minoasa perioadă pe care "întreaga 
națiune o numește cu mîndrie 
„Epoca Ceaușescu".

Ca și în circumscripția electorală 
„23 August", secretarul general al
(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
Joi, 14 martie, pe membrii delega
ției Uniunii Internaționale a Stu
denților, sosiți în țara noastră pen
tru a înmîna șefului statului român 
Medalia de aur „17 Noiembrie". în 
semn de profund omagiu și aleasă

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu

ASTAZI, LA POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul orei 16, posturile de radio și 
televiziune vor transmite direct, de la Sala Pala
tului Republicii Socialiste România, marea adu
nare populară, cetățenească, organizată cu pri
lejul alegerilor de la 17 martie.

Stimate tovarășe președinte,
Stimați tovarăși membri ai 

delegației U.I.S.,
Stimați tovarăși.
Aș dori să vă mulțumesc dum

neavoastră, conducerii Uniunii Inter
naționale a Studenților, pentru hotă
rîrea de a-mi decerna Medalia de 
aur „17 Noiembrie". Consider aceas
ta ca o apreciere nu numai a acti
vității mele, dar în primul rînd a 
activității Partidului Comunist Ro
mân, a Uniunii Tineretului Comu
nist, a mișcării studențești din 
România, a poporului român, in 
lupta împotriva fascismului. în dez
voltarea socialistă și, în mod deo
sebit. in lupta pentru o largă con
lucrare între toate popoarele, pen
tru pace și colaborare internațională.

Primind această medalie îmi re
amintesc — privind retrospectiv e- 
venimentele — de lupta tineretului 
din România, inclusiv a studentimii, 
a poporului român, precum și a ti
neretului și studenților din întreaga 
lume. împotriva fascismului, a celui 
de-al doilea război mondial, contri
buția importantă adusă de tineret — 
in cadrul luptei generale a popoare
lor — la victoria asupra fascismu
lui.

Intr-adevăr, in acest an. In tuna 
mai, popoarele vor sărbători împli
nirea a 40 de ani de la victoria in 
cel de-al doilea război mondial. Sînt 
multe amintiri din treout. dar con
sider că această aniversare trebuie 
să prilejuiască intensificarea luptei 
tuturor popoarelor și, în acest cadru, 
a tineretului, a studentimii de pre
tutindeni, pentru ca să nu se ajun
gă la un al treilea război mondial, 
care, inevitabil, s-ar transforma in
tr-un război nuclear, ce ar putea 
duce Ia distrugerea a însesi vieții 
pe planeta noastră.

In acești 40 de ani. România a ob
ținut realizări remarcabile pe calea 
socialismului, a făuririi unei vieți 
noi, libere pentru întregul popor. în 
care tineretul se bucură pe deplin de 
aceste mărețe realizări — de condi
ții de muncă, de învățătură, de via
tă. cum nu a putut cunoaște nici
odată in trecut.

Sînt multe popoare care au obți
nut realizări importante pe calea 
dezvoltării socialiste sau democratice, 
pe calea cuceririi independenței, a 
dezvoltării economice și sociale in 
general. Tocmai de aceea, ani
versarea a 40 de ani de la victoria 
asupra fascismului — acum, cînd in 
situația internațională .s-a ajuns la 
o agravare fără precedent — trebuie 
să determine intensificarea luptei 
popoarelor, a tineretului, a studenți

prețuire pentru îndelungata sa ac
tivitate revoluționară, desfășurată 
încă din anii tinereții, pentru mi
nunatele condiții de muncă și viață 
create tinerei generații din Româ
nia, pentru contribuția remarcabilă 
adusă la cauza păcii, progresului și 
prosperității tuturor popoarelor, la 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

La solemnitate au luat parte 

lor. întărirea unității și colaborării 
pentru oprirea cursei înarmărilor, a 
mersului spre prăpastie și război, 
pentru o politică de pace si colabo
rare internațională.

Acum au apărut anumite raze de 
speranță privind schimbarea cursu
lui periculos al evenimentelor inter
naționale. Cu două zile in urmă au 
început, Ia Geneva, tratativele din
tre delegațiile sovietică și americană 
cu privire la armamentele nucleare 
și cosmice. Desigur, aceasta repre
zintă un moment important în viața 
internațională. Dar numai începerea 
tratativelor nu rezolvă și problemele 
foarte grave care s-au creat. Po
porul român — ca, de altfel, toate 
popoarele — tineretul român și, de
sigur, tineretul de pretutindeni do
resc ca aceste negocieri să se în
cheie cu rezultate pozitive. Dorim să 
fie înlăturate armamentele nucleare, 
și de pe Pămînt, și din Cosmos. Noi 
considerăm că, mai ales acum, este 
necesar să fie intensificată lupta 
popoarelor — în rîndul cărora tine
retul ocupă un Ioc important — pen
tru a determina oprirea cursei înar
mărilor.

Acordăm o mare însemnătate ro
lului tineretului în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei noastre. 
Dăm o inaltă apreciere contribuției 
pe care tineretul a adus-o și o aduce, 
impreună cu întregul popor, la ma
rile realizări pe care le-am obținut 
pe calea socialismului.

Apreciem, totodată, rolul tineretu
lui de pretutindeni atîij în dezvol
tarea economico-socială, cît și în 
lupta pentru independență, pentru 
pace. în acest cadru, apreciem în 
mod deosebit rolul Uniunii Interna
ționale a Studenților in organizarea 
și unirea studenților de pretutin
deni, în lupta pentru soluționarea 
problemelor care privesc condițiile 
de viață, de invătătură, de muncă 
ale tineretului studios, ale tineretu
lui în general.

Este bine cunoscut că, în condi
țiile crizei economice mondiale, ale 
creșterii șomajului, ale înrăutățirii 
situației economice a țărilor in curs 
de dezvoltare, tineretul are cel mai 
mult de suferit. Este, de asemenea, 
bine cunoscut că multi tineri inte
lectuali, care au terminat studiile 
universitare, îngroașă rîndul șome-' 
rilor. De aceea este, intr-adevăr, 
necesar ca Uniunea Internațională a 
Studenților, îndeplinindu-șl rolul 
său important, să unească eforturile 
tineretului universitar, ale tineretu
lui intelectual de pretutindeni, pen
tru a contribui la schimbarea acestei 
situații care afectează foarte grav 
viața tineretului studios, a tinere
tului in general.

Subliniez. încă o dată, că este 

tovarășii Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Nicu 
Ceaușescu, membru .supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., Ion Stoian. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.
(Continuare în pag. a V-a) 

necesar să acordăm toată atenția 
luptei împotriva pericolului de 
război, pentru pace. Dar, în același 
timp, trebuie să facem totul pentru 
soluționarea problemelor economice, 
ale subdezvoltării și instaurării noii 
ordini economice internaționale.

In anul acesta — cînd sărbătorim 
multe evenimente importante — are 
loc și Anul Internațional al Tinere
tului. Consider că este deosebit de 
important că însăși Organizația Na
țiunilor Unite a proclamat acest 
An International al Tineretului. 
Trebuie să folosim aceasta ca un 
prilej minunat pentru intensificarea 
luptei tineretului, pentru întărirea 
unității sale, spre a contribui la so
luționarea problemelor grave ale 
situației mondiale, la făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Noi considerăm că tineretul, orga
nizațiile de tinerei — deci și Uniu
nea Internațională a Studenților — 
trebuie să aibă un rol și mai activ 
in lupta tuturor popoarelor pentru 
a schimba cursul evenimentelor spre 
o politică nouă, de colaborare, de 
pace, care să asigure fiecărei na
țiuni și fiecărui popor posibilități 
egale de dezvoltare economică și so
cială, așa cum dorește, fără nici un 
amestec din afară.

Partidul nostru, eu personal con
sider că tineretul reprezintă o pu
ternică forță socială care a făcut 
mult, dar care poate — și trebuie — 
să facă și mai mult pentru pace si 
colaborare internațională.

Urez Uniunii Internaționale a Stu
denților. vă urez dumneavoastră 
succese tot mai mari în întreaga ac
tivitate de unire a studentimii, de 
întărire a unității întregului tineret, 
a popoarelor de pretutindeni.

Situația e gravă, dar noi avem 
convingerea că, actionînd unite, po
poarele. forțele progresiste de pre
tutindeni și — subliniez încă o dată
— tineretul pot, prin luptă, să 
schimbe această situație, să asigure 
un viitor de pace, un viitor luminos 
tuturor popoarelor.

Puteti fi siguri că tineretul român, 
studenții români, organizațiile lor 
revoluționare vor face totul pentru 
a conlucra strîns cu Uniunea Inter
națională a Studenților, cu organi
zațiile tineretului de pretutindeni și
— înfăptuind politica generală a în
tregului nostru popor — vor contri
bui activ la triumful rațiunii, al pă
cii și colaborării, la cauza progre
sului economic și social.

încă o dată vă mulțumesc pentru 
decernarea acestei medalii, pentru 
inminarea ei și vă urez din toată 
inima succes în activitatea Uniunii 
Internaționale a Studenților. în în
treaga activitate pe care dumnea
voastră o desfășurati. (Vii aplauze).

Cu prilejul alegerii tovarășului Mihail Sergheevici Gorbaciov 
în funcția de secretar general al C.C. al P.C.U.S.

Tovarășului MIHAIL SERGHEEVICI GORBACIOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și al meu personal, vă adresez calde felicitări și 
cele mai bune urări cu ocazia alegerii dumneavoastră in 
înalta funcție de secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Am convingerea fermă că, acționînd impreună, vom 
asigura întărirea continuă a relațiilor tradiționale de 
strînsă prietenie și colaborare româno-sovietice, a solida
rității militante dintre partidele și statele noastre, ampli
ficarea și adîncirea conlucrării și cooperării rodnice in 
domeniile politic, economic, tehnico-științific, precum și în 
alte domenii ale construcției socialiste și comuniste, spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei generale a socialis
mului și păcii. In acest scop, să facem totul pentru 
dezvoltarea și mai puternică a relațiilor economice dintre 
țările noastre, în spiritul hotărîrilor adoptate la Consfă
tuirea economică la nivel înalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R. din iunie 1984 și, în acest cadru, să soluționăm 
cu forțe unite problemele de mare importanță pentru 
progresul economic al țărilor noastre, în interesul 
poporului român și al popoarelor sovietice, “al creșterii 
forței și influenței socialismului în lume.

Considerăm că în actualele împrejurări internaționale 
este necesar să acționăm energic pentru salvgardarea 
păcii, pentru evitarea unei catastrofe nucleare și, în 
acest sens, pentru desfășurarea cu rezultate cît mai bune

MOSCOVA 
a, negocierilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. de la Geneva. 
Noi acordăm o importanță deosebită intensificării conlu
crării dintre partidele și statele noastre pe arena interna
țională în lupta pentru pace, destindere și colaborare 
internațională, pentru oprirea cursei înarmărilor, redu
cerea și eliminarea totală a armelor nucleare din Europa 
și din lume, pentru dezarmare și securitate internațională.

Adresîndu-vă, încă o dată, stimate tovarășe Gorbaciov, 
cele mai cordiale urări de sănătate, multă putere de 
muncă și succes în îndeplinirea misiunii de cea mai 
înaltă răspundere încredințată de partid, reafirm hotă
rîrea și dorința Partidului Comunist Român, a poporului 
român de a acționa, împreună cu Partidul Comunist ai 
Uniunii Sovietice, pentru continua întărire și dezvoltare 
a raporturilor de prietenie și colaborare româno-sovietice, 
ceea ce corespunde pe deplin intereselor popoarelor 
țărilor noastre, ridicării continue a bunăstării lor materiale 
și spirituale.

Urez, totodată, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii 
din Uniunea Sovietică, vecină și prietenă, noi și mari 
înfăptuiri în întîmpinarea celui de-al XXVII-lea Congres 
al P.C.U.S., în întreaga operă de făurire a socialismului 
și comunismului, în lupta pentru pace, destindere, 
dezarmare, securitate și înțelegere între toate națiunile 
lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

secretarul general al partidului, a vizitat ieri

unități industriale și cartiere de locuințe din Capitală
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La întreprinderea „Republica" In fața machetei sînt analizate problemele dezvoltării urbanistice în cartierul „23 August"

(Urmare din pag. I)

partidului a fost întimpinat cu deo
sebit entuziasm de oamenii muncii 
din celelalte unități economice vi
zitate, care i-au exprimat, direct și 
cald, sentimentele lor de nemărgini
tă dragoste și stimă pentru tot ceea 
oe a făcut și face în vedeTea dez
voltării neîntrerupte a Capitalei, 
conferindu-i atributele unei metro
pole moderne, demne de societatea 
noastră'socialistă. Prefacerile înnoi
toare. petrecute pe cuprinsul muni
cipiului București, Îndeosebi în ul
timele două decenii, l-au schimbat 
fundamental Înfățișarea, i-au asigu
rat un loc distinct, de frunte. In via
ța țării, pe măsura puternicului ei 
potențial uman și de creație. Dez
voltarea și modernizarea In ritm 
susținut a industriei bucureștene se 
reflectă In modificările substanțiale 
înregistrate in structurile sale. în 
Capitală se realizează peste o cinci
me din producția totală a construc
țiilor de mașini și prelucrării meta
lelor și 16,9 la sută din volumul pro
ducției întregii industrii chimice a 
tării; electrotehnica și electronica 
bucureșteană dețin o pondere de 42.4 
la sută din producția acestei ramuri 
a eoonomiei naționale. Capitala a 
devenit, totodată, o citadelă a știin
ței, invățămîntului și culturii. Ur
banistica Bucureștiului a cunoscut, 
de asemenea, prefaceri esențiale. 
S-au construit. In perioada 1966— 
1984, circa 422 000 de apartamente, 
precum și importante edificii social- 
culturale. Metroul se Înscrie ca 
o măreață realizare a „Epocii 
Ceaușescu".

Intilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii din 
circumscripția electorală „23 Au
gust". Întreaga vizită s-au desfășurat 
în atmosfera de muncă susținută, 
creatoare, de intensă mobilizare și 
fermă angajare revoluționară, care 
caracterizează perioada premergătoa
re alegerilor de deputați în Marea 
Adunare Națională și In consiliile 
populare — eveniment politic de cea 
mai mare însemnătate în viața țării.

Pretutindeni, în unitățile vizitate, 
muncitorii și specialiștii au rapor
tat despre modul în care acționează 
pentru îndeplinirea prevederilor de 
plan și a angajamentelor asumate, 
cinstind cu noi fapte de hărnicie și 
abnegație alegerile de la 17 martie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat realizările obținute in spo
rirea producției, în creșterea calității 
și eficienței economice, în ridicarea 
productivității, gospodărirea cit mai 
judicioasă a materiilor prime, mate
rialelor, energiei și combustibililor, 
în realizarea exportului, stabilind, 
totodată, căile și modalitățile con
crete pentru încheierea cu rezultate 
cit mai bune a actualului cincinal, 
pentru crearea unei baze trainice 
înfăptuirii cu succes a mărețului 
program de dezvoltare economică și 
socială a țării adoptat de Congresul 
al XIII-lea al partidului. La această 
amplă analiză au participat tovarășii 
Nicolae Constantin, Gheorghe Pană, 
Silviu Curticeanu, precum și miniș
tri, alte cadre de conducere, repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, muncitori și specialiști 
din unitățile vizitate.

Primul obiectiv al vizitei întreprin
se de tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost ÎNTREPRINDEREA „23 
AUGUST" Aicl au ven*t *n 
Intimpinare mii de muncitori, ingi
neri și tehnicieni pentru a da expre
sie. în atmosfera de muncă însufle
țită cu care întregul popor întimpină 
alegerile de la 17 martie, sentimen
telor lor de aleasă stimă și profundă 
recunoștință fată de conducătorul 

partidului și statului nostru. Oame
nii muncii prezenți pe platoul 
dip fața întreprinderii au aplaudat 
cu însuflețire și au ovaționat în
delung, au scandat cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
— deputat, in al țării mare sfat !“.

O formațiune alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

Un grup de tineri a oferit tovară
șului Nicolae Ceaușescu. în semn de 
aleasă prețuire. buchete de flori. 
Sînt gesturi-simbol ale dragostei și 
încrederii cu care puternicul detașa
ment al clasei noastre muncitoare 
de aici, asemenea tuturor oamenilor 
muncii. 11 înconjoară pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, candidat pentru 
alegerile de deputați în Marea Adu
nare Națională în circumscripția 
electorală nri 1 „23 August".

In cadrul vizitei, a fost prezentat 
raportul colectivului acestei puter
nice unități industriale, care și-a 
întărit votul dat. in urmă cu cinci 
ani, prin fagte vrednice de muncă, 
prin noi și semnificative izbînzi. 
Totodată, s-a dat glas hotărîrii lor 
de a-și susține votul de la 17 mar
tie prin eforturi creatoare, prin 
succese de prestigiu în realizarea 
obiectivelor trasate de Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, în înfăptuirea Programului 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
înaintare spre comunism.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu cadrele de conducere, 
cu muncitorii și specialiștii de la 
„23 August" a început la secția de 
prototipuri și încercări, modernă ca
pacitate realizată 11 indicația tova
rășului Nicolae Ceaușescu. destinată 
testării și verificării produselor noi 
ce urmează să fie realizate la scară 
industrială. Ca și pentru oamenii 
muncii din întreaga țară, pentru în
tregul nostru popor, pentru colecti
vul muncitoresc al întreprinderii, 
fiecare din cei cinci ani ai actualei 
legislaturi a însemnat fapte de 
muncă deosebite, realizări de presti
giu, care se înscriu strălucit/în cro
nica marilor înfăptuiri ale tării. în- 
fățișînd ansamblul acestor împliniri, 
directorul întreprinderii a relevat că, 
în acest an, producția-marfă a unită
ții sporește, comparativ cu 1980, cu 
peste 83 la sută, iar cea netă cu 63 la 
sută. Față de același an de referință, 
de exemplu, producția de motoare 
diesel a crescut cu 46 Ia sută, iar cea 
de compresoare cu 39,5 la sută. Toa
te marile realizări obținute de a- 
ceastă unitate sînt nemijlocit legate 
de prezența, în repetate rînduri, in 
mijlocul celor peste 18 500 de oa
meni ai muncii, a conducătorului 
partidului și statului, de grija sa 
statornică față de problemele dez
voltării și modernizării întreprinde
rii. mecanizării și automatizării pro
cesului de fabricație, promovării 
tehnicii și tehnologiei avansate, ale 
calității și eficienței producției, de 
condițiile de muncă și viață ale pu
ternicului detașament muncitoresc al 
acestei reprezentative unități a in
dustriei noastre constructoare de ma
șini. în cursul vizitei, gazdele au 
arătat că, așa cum a cerut secretarul 
general al partidului, pînă la sfir- 
șitul acestui an, întreaga familie de 
motoare., compresoare și locomotive 
va fi înnoită. O contribuție remarca
bilă în acest sens este adusă de ac
tivitatea de creație a specialiștilor 
întreprinderii și institutului de pro
fil. care se desfășoară sub directa 
îndrumare a Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie. Per
manenta preocupare pentru promo

varea noului este demonstrată și de 
noile produse cu caracteristici supe
rioare, competitive pe plan mondial, 
aflate în secția prototipuri.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost înfățișate realizările obținute de 
cercetarea tehnologică in vederea 
asimilării de noi materiale, care au 
ca efect- reducerea consumurilor ma
teriale și înlocuirea importurilor de 
asemenea produse. Au fost prezen
tate, totodată, prototipurile unor a- 
gregate complexe proieetate și exe
cutate de specialiștii întreprinderii 
— noi tipuri de compresoare și 
motocompresoare, de motoare die
sel pentru instalații de foraj, ca și 
cele destinate echipării navelor, stan
dul de probat motoare diesel cu sis
tem de recuperare a energiei etc.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii de la 
„23 August" a continuat în sectoa
rele calde ale întreprinderii — la 
turnătoriile de oțel și fontă. Gaz
dele au arătat că, în spiritul indica
țiilor date de conducătorul partidu
lui și statului, cu prilejul vizitei 
din noiembrie anul trecut, prin 
antrenarea unui larg colectiv de 
specialiști din unitate, institutul 
de cercetări de profil din Ca
pitală, învățămîntul superior, pre
cum și în colaborare cu întreprin
derile „Tractorul" și „Steagul roșu" 
din Brașov, s-a trecut la moderniza
rea, automatizarea și mecanizarea 
sectoarelor calde, In cadrul turnăto
riilor fiind deja organizate o serie de 
linii mecanizate, dotate cu utilaje de 
înaltă tehnicitate, realizate prin 
autoutilare. S-a evidențiat, totodată, 
faptul că, prin aplicarea, în perioada 
1985—1986, a unor noi și moderne 
tehnologii, productivitatea muncii In 
acest sector va crește cu peste 230 la 
sută, se vor îmbunătăți in continuare 
calitatea pieselor turnate, precum și 
condițiile de muncă.

Apreciind rezultatele de plnă acum, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub-, 
liniat că este necesar să se acțio
neze cu fermitate pentru punerea în 
funcțiune, la termenele stabilite, a 
noilor capacități, iar pentru extinde
re să se folosească spațiile existente 
lingă turnătoria de oțel.

S-a indicat să se ia măsuri pentru 
asigurarea unul coeficient superior 
de scoatere a metalului și să se stu
dieze posibilitatea realizării unul mic 
laminor în Întreprindere. în scopul 
asigurării unor semifabricate necesa
re producției acestei unități.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a discutat în re
petate rînduri cu oamenii muncii, In- 
teresîndu-se de realizările obținute, 
de preocupările lor pentru ridicarea 
muncii pe o treaptă superioară, de 
condițiile de muncă și viață, parti- 
cipanții la acest dialog de lucru ex- 
primîndu-și nețărmurita lor dragoste, 
prețuire și stimă față de conducăto
rul partidului și statului.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la întreprinderea „23 Au
gust" a luat sfirșit într-o atmosferă 
de puternică vibrație patriotică. Cu 
nemărginită bucurie și satisfacție, 
miile de oameni ai muncii au ova
ționat îndelung pentru partid și se
cretarul său general, dînd glas hotă
rîrii de a acționa cu toată responsa
bilitatea, cu elan revoluționar pen
tru înfăptuirea în mod exemplar a 
sarcinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, pentru a da viață 
istoricelor hotărîri adoptate de Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român.

In continuare, s-a vizitat ZONA 
URBANISTICĂ „23 AU
GUST" eare a cunoscut, an de an, 
profunde înnoiri. Alături de marile 
unități economice din această parte 
a municipiului București, au fost 

înălțate moderne și elegante edificii 
— blocuri, școli, magazine, spitale, 
alte obiective social-culturale, bene
ficiari fiind oamenii muncii care își 
desfășoară activitatea în întreprinde
rile de pe această puternică platfoj»- 
mă a industriei Capitalei. De remar
cat- că numai în ultimii cinci ani 
aproape 4 000 de familii ale muncito
rilor de la întreprinderea „23 Au
gust" s-au mutat în case noi. De cu- 
rînd, consiliul oamenilor muncii de 
aici a repartizat alte 100 de aparta
mente In blocurile construite pe bu
levardul „1 Decembrie 1918".

Ih cadrul dialogului purtat cu acest 
prilej, edilii Capitalei au relevat că 
dezvoltarea acestei zone din vecină
tatea întreprinderii „23 August" se 
înscrie în amplul program de siste
matizare și modernizare a munici
piului. Noua arteră sistematizată, bu
levardul „1 Decembrie 1918", este 
deja flancată de blocuri de locuințe 
cu patru pînă la șapte etaje, alte 
construcții fiind în curs.

Prezența secretarului general al 
partidului în acest cartier a fost 
salutată de locuitori, de cetățenii din 
circumscripția electorală nr. 1 „23 
August" cu deosebită căldură. Prin 
urale și ovații,\cei prezenți au dat 
expresie simțămintelor de aleasă 
bucurie, de nemărginită dragoste pe 
care le nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul României 
moderne.

Vizita a continuat la ÎNTRE
PRINDEREA DE ȚEVI „RE-
PUBLICA", unul dintre pilonii de

bază al industriei noastre metalur
gice.

Cei ce muncesc în această princi
pală’ unitate furnizoare de țevi și 
materiale tubulare din tară au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
caldă primire, reafirmînd sentimen
tele lor de stimă și de profundă re
cunoștință pentru tot ceea ce a fă
cut și face în vederea dezvoltării 
multilaterale a patriei, spre binele 
întregului popor.

în centrul dialogului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la „Repu
blica". unitate care realizează în 
prezent o producție-marfă de 3,4 ori 
mai mare față de anul 1965, cu fac
tori de răspundere și specialiști din 
minister și centrala industrială de 
resort au stat, ca de fiecare dată, pro
bleme importante ale Îndeplinirii 
sarcinilor de plan, modalitățile de 
creștere continuă a eficientei Întregii 
activități.

In cadrul acestei analize, mi
nistrul industriei metalurgice, Necu- 
lai Agachi, și directorul Întreprin
derii, Constantin Giogu. au informat 
pe secretarul general al partidului 
că. prin transpunerea In viață a in
dicațiilor primite cu ocazia ultimei 
vizite efectuate In .1984 în această 
unitate, s-au Obținut rezultate bune 
în organizarea și desfășurarea fa
bricației. In acest sens, s-a asigurat 
creșterea producției de țevi speciale 
pe suprafețele existente, prin folosi
rea judicioasă a spatiilor și a utila
jelor. a fost diversificată gama pro
duselor pentru a livra economiei na
ționale întregul necesar de țevi spe
ciale, inclusiv pentru programul 
nuclearo-energetic. Au fost prezen
tate. tn cadrul unei expoziții, sorti
mente de țevi din oțeluri inoxida
bile și refractare, pentru construc
ții, industriile extractivă, aeronau
tică. energetică, chimică, pentru alte 
ramuri de virf ale economiei națio
nale. care pînă acum șe importau. 
Sint rezultate care demonstrează po
tențialul colectivului de a obține 
produse de înaltă tehnioitate și im
portanță economică ridicată.

S-a vizitat In continuare uzina de 
țevi din oțeluri inoxidabile și refrac
tare a întreprinderii, nouă și moder
nă capacitate de producție. Produsele 
executate aici — țevi din oțeluri 
inoxidabile și refractare — echipea
ză utilaje din cele mai diverse sec
toare ale‘industriilor chimică, ali
mentară, petrolieră, energetică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ur
mărit modul de organizare a proce
selor de. fabricație, amplasarea in 
flux a agregatelor tehnologice, a 
cerut explicații în legătură cu carac
teristicile dimensionale și de calitate 
ale produselor, precum și asupra con
sumurilor de materiale și energeti
ce, a costurilor de producție. In acest 
cadru, gazdele au informat că tn în
treprindere s-au obținut rezultate 
deosebite tn direcția recuperării și 
refolosirii resurselor energetice re
zultate din procesul tehnologic, asi- 
gurîndu-se în felul acesta și căldura 
necesară încălzirii în halele de fa
bricație, tn întreaga întreprindere, 
precum și în clădirile anexe — școa
la profesională, clubul, cantina, că
minele pentru nefamiliștl.

Apreciind rezultatele obținute, 
secretarul general al partidului a in
dicat să se acționeze în continuare 
pentru creșterea productivității mun
cii, îndeosebi pe seama poliservirii 
utilajelor, a creșterii gradului de 
mecanizare și automatizare a trans
porturilor uzinale. S-a cerut, totoda
tă, să fie continuate eforturile de 
sporire și diversificare a producției 
de țevi speciale, astfel încît să se 
asigure economiei naționale întregul 
necesar de materiale tubulare și să 
se creeze anumite disponibilități 
pentru export. Insistînd asupra ne
cesității folosirii cu randament ma
xim a tuturor utilajelor din dotare, 
a tuturor capacităților de producție, 
secretarul .. general al partidului a 
cerut să se organizeze o nouă linie 
specială de fabricație pentru țevi cu 
aripioare, necesare echipării cazane- 
lor energetice, îndeosebi a celor de 
capacități mai mari.

tn continuare s-a vizitat șantierul 
unei noi capacități de producție a 
întreprinderii „Republica" — secția 
de țevi speciale din oțeluri inoxi
dabile.

Analizînd împreună cu ministrul 
construcțiilor industriale, Ion Pe
tre, cu specialiști aflațl de față pla
nul general de amplasare a utilaje
lor și de folosire cît mai judicioasă 
a noilor capacități de producție, to
varășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
să se revadă proiectele, astfel incit 
pe aceleași suprafețe să se asigure 
o producție de țevi mai mare decît 
cea prevăzută inițial. S-a cerut, tot
odată, să se acorde cea mai mare 
atenție folosirii raționale a supra
fețelor de teren destinate noului 
obiectiv industrial, în așa fel Incit 
în imediata apropiere să se poată 
construi noi blocuri de locuințe 
pentru muncitorii întreprinderii.

în încheierea vizitei, directorul 
întreprinderii a exprimat angaja
mentul întregului colectiv de la 
„Republica" de a înfăptui neabătut 
indicațiile primite, de a îndeplini la 
toți indicatorii sarcinile ce li revin 
pe anul în curs și pe Întregul cin
cinal, de a cinsti cu noi fapte de 
muncă apropiatele alegeri de depu
tați de la 17 martie.

Alături de marile întreprinderi 
Industriale „23 August" și „Republi
ca" au fost înălțate în ultimii ani 
importante obiective social-cultura
le, ansambluri de locuințe, spitale, 
magazine, școli. în faza finală a 
construcției se află COMPLEXUL 
COMERCIAL „23 AUGUST", 
obiectiv vizitat in această zi de 
secretarul general al partidului.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat cu deo
sebită căldură de mii de locuitori 
ai acestui frumos cartier bucu- 
reștean, exprimînd prin ovații și 
urale adînca recunoștință pe care o 
poartă secretarului general al parti
dului pentru tot ceea ce a făcut și 
face în scopul înfloririi patriei 
noastre socialiste, a Capitalei, pen- * 
tru ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al .celor ce muncesc...

Rod al propunerilor făcute de ce
tățeni, al efortului comun depus de 
edilii municipiului și alegătorii din 
această circumscripție, complexul 
comercial a prins contur în actuala 
legislatură.

Secretarul general al partidului a 
fost informat că noul complex co
mercial va concentra mai multe 
magazine într-un singur spațiu, fiind 
prima unitate de acest gen din Ca
pitală. Această mare unitate comer
cială dispune de 4 tronsoane, cu 
subsol, parter și 2—3 etaje, o supra
față de 11 000 mp și va concentra 
20 de magazine, fiecare cu depozite 
proprii. Aici sînt sau urmează să se 
deschidă magazine alimentare pe 
două niveluri, unități de desfacere a 
legumelor și fructelor, magazine de 
confecții și încălțăminte, de arti
cole menaj-electrice, metalo-chimice, 
unități de farmacie, librărie, precum 
și unități prestatoare de servicii. Da
torită dotărilor moderne de care dis
pune, complexul comercial este ca
pabil să servească aproape 40 000 de 
cumpărători. Lingă complex se află 
o piață agroalimentară în cea mai 
mare parte acoperită, care va oferi 
condiții corespunzătoare pentru des
facerea produselor de către produ
cătorii individuali. Alături de stația 
de metrou și complexul comercial, 
constructorii feroviari vor înălța gara 
de călători „23 August", cu un tra
fic zilnic de 10 000 de persoane, cei 
mai mulți lucrînd pe platforma in
dustrială din această zonă a Capi
talei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
discuția cu ministrul comerțului in
terior, Ana Mureșan, cu alte cadre 
de conducere din acest domeniu, cu 
edilii Capitalei, a apreciat eforturile 
depuse de constructori pentru ridi
carea acestui obiectiv și a cerut fac
torilor de răspundere să asigure 
fondul de marfă prevăzut atît can
titativ, cît și calitativ, în tot cursul 
anului, precum și o bună servire a 
populației din această zonă, unde se 
află unul din cele mai puternice car
tiere muncitorești din Capitală. ‘

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat, în continuare, la ÎNTRE
PRINDEREA DE PREFABRI
CATE DIN BETON „GRANI
TUL", împreună cu factorii de răs
pundere ți specialiști din ramura 
materialelor de construcție, modul 
în care sînt transpuse In practică 
indicațiile și orientările stabilite 
privind dezvoltarea și diversifica
rea producției de panouri mari pen
tru construcția de locuințe, îmbună
tățirea calității acestora, creșterea 
productivității muncii, reducerea 
consumurilor de materii prime, în
deosebi de ciment, de energie și 
combustfbili.

Secretarul general al partidului a 
fost informat de tovarășul Ludovic 
Fazekas, viceprim-mlnistru al gu
vernului, de Gheorghe Constantines- 
cu, ministrul industrializării lemnu
lui și materialelor de construcții, 
despre realizările obținute de colec
tivele celor trei întreprinderi bucu
reștene de profil, ale unităților de 
cercetare și proiectare tn direcția 
producerii unor prefabricate care să 

confere locuințelor un aspect cit mai 
plăcut, să răspundă Intr-un Înalt 
grad exigențelor beneficiarilor, să 
asigure noilor construcții posibilita
tea de a se încadra In mod armonios 
în ansambluri arhitectonice moder
ne. Este subliniat faptul că între
prinderile bucureștene vor furniza 
constructorilor din Capitală în acest 
an tipuri noi de .panouri, cu o mare 
diversitate de modele și culori pen- 
tru ridicarea a peste 20 000 de apar
tamente. Sînt înfățișate, de aseme
nea, rezultatele obținute în direcția 
realizării în cadrul întreprinderilor 
a unul volum tot mai mare de fi
nisaje, fapt ce contribuie la crește
rea ritmului de construcții pe șantie
re. Muncitorii și specialiștii din a- 
ceastă ramură au raportat secreta
rului general al partidului că au în
deplinit indicațiile primite cu prile
jul întâlnirilor de lucru și vizitelor 
precedente privind reducerea consu
mului de ciment și energie termică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat aceste rezultate și a indicat 
să fie alcătuit un grup de specia
liști din cercetare si producție care 
6ă caute soluții pentru îmbunătăți
rea în continuare a izolației termice 
a apartamentelor. Secretarul general 
al partidului a cerut ca. după de
finitivarea noilor tehnologii con
structive ale panourilor, acestea să 
fie aplicate în toate unitățile 
de profil din țară. în același 
timp a fost trasată specialiștilor din 
ramura materialelor de construcții 
sarcina de a acționa în continuare 
pentru identificarea de noi soluții în 
vederea asigurării unei productivi
tăți mai înalte în fabricarea panou
rilor destinate construcției de locuin
țe și pentru reducerea în continuare 
a consumului de energie.

Conducerea ministerului de resort, 
a centralei industriale și specialiștii 
prezenți s-au angajat să acționeze 
cu toată fermitatea pentru Înfăp
tuirea indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, pentru a-și spori 
contribuția la realizarea de locuințe 
mai bune și mai frumoase.

De la Întreprinderea „Granitul", 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a continuat In CARTIERUL PAN- 
TELIMON — modern ansamblu da 
locuințe apărut pe harta Bucu- 
reștiulul in ultimii ani. Obiectivele 
social-culturale ridicate în ultima 
vreme — spații comerciale, școli ge
nerale. creșe, numeroase grădinițe, 
dispensare și policlinici — constituie 
o expresie pregnantă a preocupării 
statornice a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru crearea celor mai 
bune condiții de viată pentru toți 
oamenii muncii.

Numeroși locuitori ai acestei zone 
a Capitalei au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o primire entu
ziastă, au dgt glas sentimentelor lor 
de profundă satisfacție, i-au mul
țumit, din adîncul inimii, pentru 
preocuparea sa permanentă față de 
continua ridicare a bunăstării mate
riale și spirituale a tuturor cetățe
nilor patriei, față de bunul mers al 
întregii activități economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat șantierul unui mare complex a- 
groalimentar. Este examinată mache-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
&

secretarul general al partidului, a vizitat ieri

unități in dust ria le și cartiere de locuințe din Capitală

partidului a fost întâmpinat de oamenii muncii cu manifestări de aleasă stimă și înaltă prețuire

(Urmare din pag. a n-a)
ta acestui proiect, realizat la indica
ția si sub îndrumarea directă a 
secretarului general al partidului. 
Noua clădire, amplasată în centrul 
cartierului, va cuprinde o hală pen
tru vînzarea legumelor și fructelor, 
mari magazine pentru produse ali
mentare și nealimentare și de uz 
casnic, precum si unități de alimen
tație publică. Se vor amenaja, de 
asemenea. în subsolul cjădirii. la
boratoare pentru semipreparate și 
preparate culinare, precum si spații 
de depozitare cu dotările necesare 
pentru păstrarea legumelor si fruc
telor. produselor alimentare, care au 
menirea de a servi toate unitățile 
din zonă. în afara clădirii este pre
văzut să se amenajeze un platou 
pentru 600 de locuri. în care produ
cătorii individuali să-si desfacă pro
dusele.

Piața Pantellmon. realizată Intr-o 
concepție nouă, va avea, prin pro
filul si dotările sale, un caracter 
multifuncțional, ea fiind una din cele 
mai mari din tară, asigurind un înalt 
grad de servire a cumpărătorilor si 
de eficientă economică.

Arhitectura construcției, la care 
fantezia și bunul gust se contopesc, 
oferă noului complex agroalimentar 
o personalitate aparte. în același 
timp ea lntregindu-se armonios cu 
ansamblurile urbanistice din preajmă.

Analiza consacrată modului de 
realizare a acestui edificiu social al 
cartierului și al Capitalei continuă in 
clădirea complexului, unde tovarășul 
Nlcolae Ceausescu a apreciat efor
turile depuse de proiectantl si con
structori. soluțiile adoptate, indicînd 
ca. atlt la această construcție, cît si 
la cele viitoare, să se aibă in ve
dere folosirea în mai mare măsură 
a spatiilor create atît în interiorul 
clădirii, cit si In afara ei. pentru a 
se asigura astfel un si mai înalt 
grad de funcționalitate. De aseme
nea. secretarul general al partidului 
a cerut să se revizuiască soluțiile 
constructive, pentru a permite uti
lizarea în mai mare măsură a ilumi
natului natural In interiorul clădirii.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
vizitat. In continuare, șantierul unui 
alt obiectiv social — „Complexul de 
sănătate Socului". amplasat în 
această zonă a Bucureștiulul. unde 
au fost construite In ultimii ani 
peste 6 000 noi apartamente.

Complexul, primul de acest gen 
din tara noastră, se construiește din 
inițiativa secretarului general al 
partidului, fiind destinat să asigu
re. in mod unitar și la nivelul unor 
Înalte exigențe, recuperarea și sta
rea de sănătate a oamenilor mun
cii. Noul edificiu social, care aco
peră o suprafață de peste 5 000 me
tri pătrat!. va permite tratarea si
multană a aproape 400 persoane, cu 
peste 500 de proceduri de fiziote
rapie. balneologie, gimnastică medi
cală

Secretarului general al partidului 
i-au fost prezentate principalele do
tări ale complexului, fiind informat 

că lucrările au intrat In faza finală 
acum executîndu-se finisajele Ia 
toate nivelurile, precum și instalațiile 
la care gradul de complexitate este 
deosebit, datorită specificului uni
tății.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu a 
analizat cu proiectantul și construc
torul lucrării o serie de soluții care 
să fie folosite la viitoarele edificii 
de acest gen.

în acest sens, s-a stabilit să fie 
adoptate măsuri pentru folosirea cît 
mai ingenioasă a suprafețelor exis
tente, în scopul măririi capacității 
complexului, al îmbunătățirii condi
țiilor de tratament, precum și de 
simplificare a soluțiilor constructive, 
de micșorare a costurilor.

S-a vizitat In continuare ÎNTRE
PRINDEREA „TRICODAVA". 
Și aici, ca pretutindeni, dialogul de 
lucru s-a desfășurat în aceeași at
mosferă de înălțătoare vibrație pa
triotică, pildă a unității de nezdrun
cinat a poporului în jurul partidu
lui. al secretarului său general.

Conducătorul partidului și statu
lui a fost invitat de ministrul in
dustriei ușoare, Ion Pățan, să vizi
teze o expoziție cuprinzînd cele mai 
reprezentative produse ale între
prinderii, într-o mare diversitate de 
modele și o gamă policromă ce pro
bează bunul gust și simțul estetic 

La întreprinderea „Granitul La întreprinderea „Turbomecanica"

de care sint călăuziți creatorii de 
aici. S-a subliniat că persona
lul muncitor al unității, alcătuit 
în proporție de 85 la sută din femei, 
realizează anual 9 milioane bucăți 
tricotaje, cu 40 la sută mai mult 
decît în anul înființării. Un salt 
cantitativ ce se regăsește șî în evo
luția exportului, al cărui spor în 
perioada 1981—1985 este de peste 35 
la sută. Produsele cu marca „Tri- 
codava" sînt importate de 25 de fir
me din 14 țări. Evidențiind aceste 
realizări, gazdele il informează pe 
secretarul general al partidului că 
indicațiile date în timpul preceden
tei vizite de lucru au fost trans
puse în practică. In secția tricotat 
circular, dotată cu mașini automate,' 
s-a evidențiat că întreprinderea uti
lizează numai fire produse în țară, 
pe care le valorifică superior.

Apreciind aceste rezultate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat 
convingerea că prin mobilizarea 
eforturilor întregului colectiv se vor 
găsi căile pentru obținerea de suc
cese tot mai mari, rod al inventivi
tății și inteligenței creatoare a oa
menilor muncii din întreprindere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat specialiștilor să caute moda
lități concrete pentru trecerea secții
lor de fabricație pe iluminat natu
ral, soluție menită să aducă serioa
se economii In balanța energetică a 
întreprinderii.

In secția coton, in fața unei expo
ziții cu piese de schimb realizata 
prin autodotaire. secretarul general 
al partidului a fost informat că in
ginerii, tehnicienii și muncitorii în
treprinderii au reușit să reducă im
porturile prin asimilarea a numeroa
se repere care Ie înlocuiesc cu succes 
pe cele originale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reoomandat ca această 
acțiune să fie continuată și ampli
ficată, să se intensifice colaborarea 
cu întreprinderile cu profil similar 
in vederea reducerii serioase a de
pendentei de importuri în toate în
treprinderile de tricotaje.

Ținînd cont că în cincinalul viitor 
întreprinderea va intra într-un am
plu proces de modernizare, s-a cerut 
ministerului și specialiștilor să asi
gure echiparea secțiilor cu utilaje de 
mare productivitate, produse în tară.

S-a vizitat apoi secția de confec
ții, unde zeci de femei lucrează la o 
importantă comandă pentru export. 
S-a subliniat că, în proporție covlr- 
șitoare, culorile care fac tricotajele 
atît de atrăgătoare sînt obținute cu 
ajutorul colorantilor românești.

în încheierea vizitei, conducerea 
ministerului, a întreprinderii l-au 
asigurat pe secretarul general al 
partidului că oamenii muncii de la 
„Tricodava", de la celelalte unități 
ale industriei ușoare vor face totul 
pentru îndeplinirea integrală a sar
cinilor de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal, pentru transpunerea 

tn viată a indicațiilor și orientărilor 
date și cu acest prilej.

Următorul obiectiv al vizitei — 
ÎNTREPRINDEREA „TURBO
MECANICA- — este situat In
tr-un cartier care a cunoscut o ac
centuată modernizare în ultimii ani : 
Militari. Bulevardul larg este 
străjuit de sute de blocuri noi avind 
la parter magazine și unităti pres
tatoare de servicii. Cartierul Mili
tari, asemenea întregii Capitale, a 
parcurs în ultima legislatură o 
etapă caracterizată printr-o evoluție 
dinamică și armonioasă. Se află aici 
multe din cele 33 000 de apartamen
te construite în. această perioadă pe 
teritoriul sectorului 6. Anii care au 
trecut de la precedentele alegeri 
pentru Marea Adunare Națională 
au devenit memorabili pentru lo
cuitorii din Militari și prin darea 
In exploatare a liniei de metrou ce 
leagă modernul cartier de alte zone 
ale orașului.

Creată din Indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, „Turbomecanica" 
— moderna întreprindere de pe 
platforma Militari — constituie o 
elocventă ilustrare a dinamicei dez
voltări in anii din urmă a unor ra
muri de vîrf, printre care se nu
mără și industria aeronautică. De 
altfel, în ultimii cinci ani, în acest 
domeniu s-au făcut remarcate nu

meroase realizări de prestigiu ale 
specialiștilor noștri, perioada ultimei 
legislaturi reprezentând pentru in
dustria românească de avioane o 
etapă a deplinei afirmări, la aceasta 
contribuind, prin eforturile, prin 
rezultatele dobîndite, și colectivul 
întreprinderii „Turbomecanica".

Dialogul secretarului general al 
partidului cu constructorii de mo
toare pentru aviație s-a constituit 
într-o analiză aprofundată a modu
lui în care întreprinderea și-a înde
plinit sarcinile ce-i revin în cadrul 
programului de dezvoltare a fabri
cației de aparate de zbor, a direc
țiilor prioritare în care urmează să 
se desfășoare activitatea viitoare. 
Relevînd faptul că „Turbomecanica" 
și-a îndeplinit planul pe 1984 și pe 
primele două luni din acest an, con
ducerea unității a raportat to
varășului Nicolae Ceaușescu înde
plinirea indicațiilor date cu prile
jul precedentelor vizite, ceea ce a 
determinat o substanțială sporire și 
diversificare a producției de turbo- 
motoare și turboreactoare.

Vizitarea principalelor secții de 
prelucrări mecanice a pus în lumină 
nivelul înalt al dotării tehnice, per
formantele mașinilor și agregatelor 
specializate In executarea unor ope
rații de mare precizie, procedeele 
tehnologice modeme, capabile să 
asigure realizarea unor repere și 
subansamble de ridicată complexi
tate tehnică, la un nivel calitativ ce 

situează motoarele realizate aid la 
cote superioare de competitivitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut cuvinte de apreciere pentru “ș 
rezultatele colectivului de la „Tur
bomecanica" și a cerut să se actio- î 
neze cu toată răspunderea pentru '
Înfăptuirea programelor stabilite în T
vederea dezvoltării fabricației de 
turboreactoare și turbomotoare. pen
tru ridicarea continuă a calității si 
performantelor acestora.

Vizita de lucru se înscrie în practi
ca profund democratică ce caracte
rizează activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de a analiza la fața 
locului, împreună cu oamenii 
muncii, cele mai importante aspecte 
ale dezvoltării și modernizării pro
ducției, de a stabili căile înfăptuirii, 
în condiții de înaltă eficientă, a 
programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a tării, de sporire, pe 
această bază, a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului nostru 
popor. Noul dialog cu făuritorii de 
bunuri materiale din Capitală a pus 
In evidentă, și acum. în prag de 
alegeri, angajamentul comuniștilor, 
al tuturor celor ce muncesc de a-și 
intensifica eforturile pentru reali
zarea exemplară a obiectivelor sta
bilite de cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului, de a acționa. într-o 
strînsă unitate în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru înfăp
tuirea programului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

I
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PRODUCȚIA FIZICĂ Șl EXPORTUL
- realizate ritmic, la un inalt nivel calitativ

Realizarea integrală, ritmică a planului la producția fizică și export 
reprezintă una din sarcinile prioritare pentru toate colectivele de oameni 
ai muncii. Esențial este ca, așa cum s-a subliniat la recenta consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R., in fiecare întreprindere, la fiecare loc de 
muncă să se asigure funcționarea la întreaga capacitate a instalațiilor, 
utilajelor și mașinilor-unelte, organizarea exemplară a producției, așa incit 
rezultatele obținute să se situeze zilnic la nivelul maxim al posibilităților. 
Cum se acționează in unitățile industriale din municipiul Suceava pentru 
îndeplinirea in cit mai bune condiții o planului la producția fizică și 
export ?

Ca și alte localități ale tării, mu
nicipiul Suceava a cunoscut in ulti
mii ani o dezvoltare fără precedent. 
Sucevenii se mindresc azi cu două 
mari și moderne platforme indus
triale — una în lunca Sucevei și alta 
în Șcheia — în care există unități 
de bază ale economiei naționale : 
combinatul de celuloză și hîrtie, 
combinatul de prelucrare a lemnului, 
întreprinderea de mașini-unelte, în
treprinderea de utilaje și piese de 
schimb. întreprinderea de tricotaje 
„Zimbrul" ș.a. Produsele acestor 
unități — construite în ultimii 20 de 
ani — sînt în prezent cunoscute atit 
în tară, cit și în peste 50 de țări ale 
lumii.

— Produsele noastre sînt solicita
te de numeroase unități, ne spune 
tovarășul Ion Nemțișor, directorul 
întreprinderii de utilaje șl piese de 
schimb. Și este firesc să fie așa de
oarece realizăm o gamă largă de 
piese și subansamble pentru indus
tria prelucrării lemnului, piese tur
nate din fontă și oțel, diverse piese 
și accesorii pentru industria mate
rialelor de construcții ș.a. Anul aces
ta. nomenclatorul de fabricație s-a 
îmbogățit cu noi produse : radiatoa
re de încălzit, căzi de baie turnate 
de diferite tipuri și dimensiuni.

Așadar, realizarea în bune condiții 
■ planului la fiecare sortiment și li
vrarea ritmică a produselor condi
ționează bunul mers al activității 
unor unități industriale din județ 
sau din țară. în acest context, este 
meritoriu efortul deosebit al oame
nilor muncii din această tînără în
treprindere suceveană. materializat 
în îndeplinirea integrală și chiar 
depășirea planului la producția fizi
că. în perioada care a trecut de la 
începutul anului au fost livrate 
peste plan utilaje și piese de schimb 
în valoare de aproape 2 milioane lei. 
Și încă un fapt demn de subliniat : 
acest spor de producție a fost reali
zat in condițiile in care unitatea a 
economisit 350 MWh energie electri
că și 80 000 metri cubi de gaz metan.

Cum s-au obținut aceste rezulta
te ? „în primul rînd printr-o pregă
tire riguroasă a fabricației fiecărui

DEZVOnftRtA ZOOTEHNIEI - OBIECTIV MAJOR AL LUCRATORILOR OIN AGRICULTURA 
Rezultate constant ridicate 

în fermele de creștere a animalelor
Față de? anul 1981, la începutul 

anului 1985 efectivele de taurine au 
șporit în județul Ialomița cu 7 265 
capete, cele de porcine — cu peste 
73 000 capete, creșteri însemnate in- 
registrindu-se și la oi și păsări. în 
aceeași perioadă, ponderea produc
ției zootehnice in valoarea produc
ției agricole globale a cooperativelor 
agricole a crescut de la 18,3 la sută 
la 40 la sută. Chiar și in primele 
două luni din acest an, în condițiile 
iernii aspre, producția de lapte și 
sporul de creștere in greutate s-au 
situat la un nivel ridicat.

Sint numai cîteva argumente care 
au determinat Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
să organizeze un larg schimb de ex
periență in unitățile agricole ialo- 
mițene, cu participarea a numeroși 
specialiști din domeniul creșterii ani
malelor din toate județele tării. Vom 
prezenta, in continuare, citeva re
pere ale acestei experiențe valoroase 
și obiectivele de perspectivă ale 
unităților agricole ialomitene în acest 
sector de activitate.

Pe primul plan - 
asigurarea furajelor

în 1982, aproape 50 la sută din 
unitățile agricole din județ realizau 
mai puțin de 1 000 litri de lapte pe 
vacă furajată. Ca urmare a măsuri
lor luate in vederea îmbunătățirii ac
tivității în zootehnie, anul trecut 
producția medie de lapte a fost de 
2 553 litri in cooperativele agricole 
și de 3 484 litri in întreprinderile 
agricole de stat. Sarcinile de plan pe 
ansamblul județului au fost realizate 
in numai 10 luni, fiind livrate supli
mentar la fondul de stat peste 130 000 
hl de lapte. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut cooperativele agricole 
Amara, Grindu, Gheorghe Doja, 
Smirna, Țăndărei și întreprinderile 
agricole de stat Balaciu, Urziceni, 
Fetești și Ograda. Ce factori au asi
gurat creșterea producției de lapte ?

Secretul constă in schimbarea ra
dicală a opticii și a atitudinii în 
muncă a oamenilor din acest sector 
de activitate.

„Cum s-a ajuns aici ? Să vă re
latez un episod petrecut cu cîțiva ani 
în urmă — ne spunea Constantin 
Pîrvu, director cu zootehnia’la direc
ția agricolă județeană. în cadrul 
unei plenare a comitetului județean 
de partid, cineva a spus că vacile 
din Ialomița au un potențial de pro
ducție scăzut. A fost contrazis, argu- 
mentindu-se că, de fapt, nu am 
ajuns încă să cunoaștem adevăratul 
lor potențial. întrucît nu s-a asigu
rat hrană animalelor pe săturate. 
Din multe motive, mai ales subiec
tive, an de an se înregistrau defi
cite mari in ce privește asigurarea 
furajelor. Adevărul se vede acum. 
Vacile noastre, multe din rase locale, 
au potențial, și chiar foarte bun, 
atunci cind sint bine hrănite".

De altfel, asigurarea furajelor în 
cantitățile necesare și de bună ca
litate a constituit un obiectiv prio
ritar in cadrul programului stabilit 
cu acel prilej de comitetul jude
țean de partid pentru redresarea 
activității din zootehnia județului. 
Aplicarea măsurilor preconizate in 
acest sens a permis ca, în scurt 
timp, in toate unitățile agricole să 
se asigure animalelor, pentru peri
oada de stabulație, cantități de fu
raje determinate științific pentru 
realizarea producțiilor planificate. 
Pentru iarna 1984—1985. bunăoară, 
pentru fiecare unitate vită mare s-au 
asigurat o tonă de fin, 5 tone de 
suculente și două tone de grosiere, 
furaje care permit hrănirea cores
punzătoare a animalelor pînă la noua 
recoltă. în ce privește îmbunătățirea 

produs, ne spunea inginerul Nicu 
Vasile. șeful secției turnătorie din 
întreprindere. Recent am asimilat in 
fabricație o serie de piesș cu o con
figurație complexă, turnate din oțel 
refractar. Cu toate că au trebuit re
zolvate numeroase probleme tehnice,

Angajamentul oamenilor muncii din unitățile 
industriale ale municipiului Suceava

produsele au fost realizate la ter
men și in condiții de bună calitate".

Măsuri asemănătoare s-au luat și 
în celelalte secții de producție. în- 
cepind de la modelărie. turnătorie 
și pînă la secția de prelucrări meca
nice se stabilesc precis, din timp, 
toate amănuntele tehnice ale pro
ducției. în consecință, la montaj 
ajung numai piese de cea mai bjmă 
calitate, iar calitatea produselor fi
nite este și ea ireproșabilă. Măsurile 
tehnice și organizatorice luate în ul
timul timp sînt o garanție că oame
nii muncii de aici își vor îndeplini 
angajamentul luat în cinstea alege
rilor de la 17 martie : realizarea in
tegrală a planului pe acest trimestru 
cu 15 zile mai devreme.

Valorificînd superior baza tehnico- 
materială din dotare. întroducînd în 
fabricație tehnologii’ noi, avansate, 
și alte colective de muncă din mu
nicipiul Suceava, printre care cele 
de la întreprinderile de tricotaje 
„Zimbrul", de sticlărie si menaj, 
„Străduința" au înregistrat în pe
rioada care a trecut de la începutul 
acestui an substanțiale sporuri la 
producția fizică.

întreprinderea de mașini-unelte 
este o unitate tînără și modernă, 
care și-a creat Insă un nume atît în 
țară, cît și peste hotare. „Reușita 
noastră, faptul că produsele pe care 
le fabricăm sînt tot mai solicitate 
se datorează efortului întregului co
lectiv de a realiza mașini și utilaje 
de un înalt nivel calitativ, ne spune 
tovarășul Horea Botezatu, secretarul 

structurii plantelor de nutreț, este 
suficient să arătăm că de la 8 500 
hectare in 1981, lucerna ocupă în 
prezent 14 500 hectare, ceea ce repre
zintă 80 la sută din suprafața des
tinată producerii furajelor in ogor 
propriu. Este un procent foarte ri
dicat, care explică în bună măsură 
creșterea producției de lapte. Alte 
măsuri au vizat folosirea în hrana 
animalelor a producției secundare 
de la culturile de cîmp, prepararea 
prin tocare și Înnobilare a grosie
relor și respectarea rețetelor și a 
programelor de furajare. în progra
mul județean privind redresarea ac
tivității din zootehnie, în egală mă
sură s-a acordat o atenție sporită re
zolvării și altor probleme, cum sînt 
modernizarea adăposturilor și meca
nizarea lucrărilor în fermele de creș
tere a animalelor, recrutarea, califi
carea și permanentizarea forței de 
muncă, întărirea asistenței sanitar- 
veterinare, organizarea temeinică a 
procesului de selecție, ameliorare și 
de creștere corespunzătoare a tinere
tului pentru reproducție. Rezolvarea 
In mod unitar a tuturor acestor pro

Din experiența unităților agricole 
din județul Ialomița

bleme, care sint Intr-o strfn.să in
terdependență , — iată răspunsul 
la întrebarea : cum se poate 
realiza creșterea producției de lapte 
de la simplu la dublu, intr-un timp 
foarte scurt. Care sint obiectivele 
imediate și cele de perspectivă J

„Pentru anul acesta, așa cum a 
stabilit comitetul județean de partid, 
avem asigurate toate condițiile pen
tru a obține producții medii.de lapte 
de la fiecare vacă furajată, de 3 000 
litri în cooperativele agricole șj 4 000 
litri în întreprinderile agricole de 
stat —’ne răspunde Vasile Berbe- 
cel, directorul direcției agricole. Este 
aceasta una din condițiile ca. la în
ceputul cincinalului viitor, producția 
zootehnică a județului să ajungă la 
50 la sută din valoarea producției 
agricole globale. în acest scop, cel 
puțin 80 la sută din suprafața pen
tru baza furajeră va fi cultivată cu 
plante de nutreț leguminoase. Pen
tru înlocuirea lucernierelor vechi și 
înființarea altora noi, în această pri
măvară vom semăna 5 500 hectare 
cu lucernă, pentru care ne-am pro
dus 140 tone de sămînță. în vederea 
creșterii și mai accentuate a produc
ției de lapte acționăm asupra unor 
factori care vizează, de acum. îm
bunătățirea calitativă a efectivelor 
de vaci".

Despre ce este vorba ’ De la Mircea 
Panghe, șeful fermei zootehnice a 
C.A.P. Fetești-oraș, am reținut un fapt 
ce are o semnificație aparte. „Dacă 
in urmă cu 4—5 ani — ne spune aces
ta — înlocuiam din efectivul matcă 
animalele cu o producție de sub 3 litri 
de lapte pe zi. din acest an sîntem 
tn situația de a renunța chiar la cele 
cu producții de numai 12—13 litri pe 
zi. Avem acum animale valoroase, 
provenite din reproducție proprie". 
Aceasta denotă că programul de re
dresare a activității din sectorul 
creșterii taurinelor se află într-o 
etapă nouă, calitativ superioară. 
După trei ani de aplicare fermă și 
consecventă a măsurilor întreprinse 
pentru organizarea și conducerea 
științifică a proceselor de selecție, 
ameliorare și reproducție au început 
să apară și rezultatele. în multe fer
me, procesul de reproducție este con
dus științific, pe baza potrivirii pe
rechilor, în funcție de potențialul 

comitetului de partid din întreprin
dere. Răspunzind îndemnurilor-adre
sate in repetate rinduri de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a executa 
produse de un înalt nivel tehnic, 
competitive pe plan mondial, am 
realizat cîteva utilaje pe care parte
nerii externi le-au solicitat imediat. 
De Ia începutul anului am livrat su
plimentar la export produse în va
loare de peste 2 milioane lei".

în condițiile mai dificile din aceas
tă iarnă, deosebit de eficiente s-au 
dovedit acțiunile de întrajutorare 
muncitorească și cooperare organiza
te intre unitățile industriale. Rezul
tatul ? Majoritatea întreprinderilor 
din municipiu au reușit să-și onore

ze la termen șl chiar în avans co
menzile la export. Dar mai bine să 
exemplificăm. Pe adresa combina
tului de celuloză și hirtie a sosit in 
urmă cu cîtva timp o comandă fer
mă. prin care se solicita o cantitate 
importantă de carton ondulat.

— Ca urmare â măsurilor luate, 
secția carton ondulat a reușit sâ-și 
îndeplinească planul la export pe 
primele două luni ale anului și chiar 
să-1 depășească — ne spune tovară
șul Toader Constantin, secretarul co
mitetului de partid din combinat. 
Dar nu a fost chiar simplu. Astfel, 
rotorul tocător nr. 3 s-a ovalizat. 
Trebuia urgent recondiționat. Am 
cerut sprijin celor de la întreprin
derea de utilaje și piese de schimb, 
în două zile, arborele a fost înapoi 
In combinat, iar producția și-a re
luat cursul. în alte condiții, recondi- 
ționarea arborelui s-ar fi făcut în 
cel puțin o lună de zile. Pe această 
cald, vecinii noștri ne-au ajutat să 
ne îndeplinim angajamentul asumat 
în cinstea alegerilor de la 17 martie : 
livrarea suplimentară la export a 40 
tone confecții de carton ondulat.

Cu noi și importante fapte de 
muncă întîmpină alegerile de depu- 
tați și oamenii muncii de la între
prinderea de confecții, care în pri
ma decadă a lunii martie au livrat 
în avans un însemnat număr de con
fecții partenerilor externi.

— în acest efort comun al între
gii țări, al tuturor oamenilor mun
cii, noi, cei care lucrăm In cadrul 
combinatului de prelucrare a lemnu

productiv al descendențîlor. Acest 
lucru a devenit posibil prin intro
ducerea în fiecare fermă a sistemu
lui de urmărire a animalelor pe 
baza tăblițelor tehnologice și a ca
lendarelor de reproducție ca mijloace 
ajutătoare de cunoaștere a potenția
lului productiv și a stării fiziologice 
a animalelor, de depistare zilnică 
pentru montă a vacilor și vițelelor. 
Toate acestea, la care se adaugă 
grija deosebită pentru creșterea co
respunzătoare a vițelelor pentru 
prăsilă au asigurat un procent de în
locuire a animalelor de aproape 20 
la sută pe an. Aceasta permite ca 
aproximativ la 5—6 ani intregul 
efectiv matcă să fie înlocuit eu ani
male tinere, sănătoase, viguroase și 
cu un potențial de producție ridicat.

De la pierderi la beneficii - 
un drum al muncii și pasiunii

în ansamblul măsurilor întreprinse 
pentru îmbunătățirea activității în 
sectorul creșterii animalelor, un loc 
central l-au ocupat cele privind 

creșterea producției de carne la 
taurine. Activitatea desfășurată în 
această direcție a avut în vedere 
următoarele obiective : realizarea 
efectivelor necesare îndeplinirii pla
nului la producția de carne în fie
care lună, pe tot parcursul anu
lui ; popularea în flux a com
plexelor cu animale sănătoase ; 
realizarea sporului de creștere în 
greutate șl încadrarea în consumu
rile specifice de furaje ; livrarea la 
o greutate; medie ridicată și desfă
șurarea unei activități globale ren
tabile. Măsurile luate s-au dovedit a 
fi utile și eficiente, și în această pri
vință stau mărturie, între altele, re
zultatele obținute de Asociația eco
nomică intercooperatistă de creștere 
și ingrășare a taurinelor Scînteia.

Un timp, această asociație înre
gistra pierderi mari. Numai în anul 
1983 acestea au însumat 9,2 milioa
ne lei. Iată iasă că anul trecut A.E.I. 
Scînteia și-a încheiat activitatea 
cu un bilanț pozitiv, realizînd un 
beneficiu de 2,5 milioane lei. Prin
tre factorii care au determinat acest 
succes amintim : realizarea unui 
spor mediu zilnic de creștere în 
greutate de 720 grame pe cap de 
animal, față de 550 grame cît era 
planificat, livrarea animalelor la o 
greutate medie de 412 kg, cu 62 kg 
mai mare decît aceea planificată. Nu 
lipsit de importantă este și faptul 
că toate aceste rezultate au fost 
obținute In condițiile reducerii con
sumului specific de furaje, pentru 
fiecare kilogram spor de creștere 
în greutate revenind numai 7,8 uni
tăți nutritive. Luate la un loc, toate 
aceste realizări au dus la creșterea 
veniturilor obținute pe cap de ani
mal cu 40—42 la sută, față de cele 
prevăzute prin plan.

Cum a fost posibilă redresarea 
activității complexului intr-un sin
gur an ? „Nu s-au făcut minuni — 
este de părere Gheorghe Mandu. di
rectorul asociației. N-am făcut decît 
să înlăturăm neajunsurile care au 
existat în activitatea noastră în anii 
anteriori. Mă refer, în primul rînd, 
la asigurarea furajelor, capitol la 
care înregistram, an de an. deficite 
însemnate. Această problemă este 
acum rezolvată definitiv. Pe su
prafața repartizată complexului 

lui, nu ne putem lăsa mai prejos, 
ne spune Ioan Dănilă, șeful secției 
placaj. Am acționat cu fermitate, la 
fiecare loc de muncă pentru ca pro
dusele noastre să fie de o calitate 
cît mai bună. în întrecerea socialis
tă care se desfășoară în cadrul com
binatului s-au evidențiat și celelalte 
secții de producție, obținînd peste 
plan 480 mc placaj, 1 000 tone P.F.L. 
și 9 000 mp panel.

Sînt rezultate care pun în lumină 
eficienta măsurilor luate de organe
le și organizațiile de partid pentru 
mobilizarea oamenilor muncii, orga
nizarea superioară a producției, în
tărirea ordinii și disciplinei, pentru 
gospodărirea judicioasă a resurselor 
materiale și energetice. Totuși, o în
trebare se impune : rezultatele obți
nute pînă acum pot constitui un mo
tiv de automulțumire ?

— Nicidecum — ne spune tovară
șul Mihai Găinăria, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid Su
ceava. Am în vedere faptul că. deși 
în numeroase unități s-au obținut 
însemnate depășiri de plan la pro
ducția fizică și export, pe ansam
blul municipiului rezultatele nu sînt 
de natură să ne mulțumească. în 
unele întreprinderi, realizările la 
unii indicatori s-au situat în perioa
da carb a trecut de la începutul 
anului sub nivelul planificat. Iată 
de ce comitetul municipal de partid, 
actionînd în spiritul exigentelor 
subliniate recent la consfătuirea de 
lucru de' la C.C. al P.C.R.. a trecut 
neîntîrziat la elaborarea unor ample 
programe de măsuri menite să asi
gure recuperarea grabnică a restan
țelor, acolo unde acestea există, 
creșterea mai susținută a producției 
și eficienței economice, astfel incit 
prevederile de plan pe acest an să 
fie realizate integral la toți indica
torii. O atenție deosebită acordăm 
extinderii cooperării intre întreprin
derile din municipiu, folosirii depli
ne. cu înalt randament a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, creșterii 
mai susținute a productivității mun
cii. reducerii consumurilor de mate
rii prime, energie și combustibili. 
Oamenii muncii din municipiul Su
ceava sînt hotărîți să întîmpine ale
gerile de deputati de la 17 martie 
cu rezultate cît mai bune in produc
ție. De aceea, la nivelul municipiu
lui. am stabilit ca această săptămînă 
să fie o ,.Săptămînă record In pro
ducție".

Gheorqhe IONITA 
Sava BEJ1NAR1U 
corespondentul „Scînteii"

producem toate furajele de care 
avem nevoie, cu excepția paielor și 
a ciocălăilor, pe cane ni le asigură 
unitățile agricole asociate". Preocu
parea pentru producerea furajelor 
la nivelul necesarului s-a soldat cu 
rezultate concrete. Pentru fiecare 
unitate vită mare s-au asigurat cîte 
19 000 kg de furaje, in echivalent 
masă verde, nutrețuri ce s-au admi
nistrat în hrana animalelor numai 
preparate, tocate și înnobilate, sub 
formă de amestec unic.

Ca un element de experiență pre
zintă interes modul in care a fost 
soluționată problema creșterii pro
ducției de furaje de pe aceeași su
prafață repartizată în acest scop. De 
pe terenurile semănate cu lucernă 
s-au realizat cîtevlO tone de fin la 
hectar. Pe restul ^suprafeței s-a or
ganizat obținerea a două culturi fu
rajere pe an. față de una singură în 
trecut. Prima cultură este orzul se
mănat din toamnă pentru masă 
verde, care se recoltează în pîrgă și 
se insilozează cu grosiere. A doua 
este porumbul pentru siloz, care se 
însămîntează imediat după «trînge- 
rea orzului. Au fost luate și alte 
măsuri în scopul îmbunătățirii pro
cesului de creștere și ingrășare a 
taurinelor. Astfel, popularea com
plexului nu se mai face eșalonat, 
în partizi mici, ci o singură dată, cu 
toate animalele prevăzute intr-un 
ciclu de ingrășare. Aceasta permite 
ca. incă de la început, să se asigure 
structuri de greutate omogene, care 
pot fi furajate diferențiat Totodată, 
se asigură livrarea comasată a ani
malelor, in număr mare, ceea ce este 
de natură să nu deregleze procesul 
tehnologic de ingrășare. Iată un 
exemplu concludent în aoest sens. 
In luna februarie din acest an, com
plexul a livrat dintr-o dată 1 400 de 
taurine, cu o greutate totală de 567 
tone, realizînd de la începutul anu
lui o treime din sarcinile prevăzute 
la fondul de stat.

Pornind de la experiența acestei 
asociații, comitetul județean de 
partid a hotărît ca metodele și mă
surile aplicate aici să fie generali
zate și în celelalte două complexe 
de creștere și ingrășare a taurine
lor — Săveni și Ciocîrlia. Rezulta
tele, deși nu sînt încă la nivelul po
sibilităților. indică un reviriment în 
activitatea acestor complexe. Astfel, 
în anul 1984 A.E.I. Săveni a realizat 
un spor mediu de creștere în greu
tate de 550 grame, iar A.E.I. Ciocîr
lia — 429 grame. Desigur, aceste re
zultate vor fi ridicate în acest an 
la cote superioare.

Experiența unităților agricole din 
județul Ialomița evidențiază cu 
pregnantă faptul că tn ce privește 
producția de lapte și îngrășarea 
taurinelor se pot obține rezultate 
din cele mai bune. Esențiale sint, 
după cum a reieșit pe parcursul in
vestigației noastre, preocuparea pen
tru asigurarea unei baze furajere 
îndestulătoare, de cea mai bună ca
litate. Fără îndoială, un rol impor
tant îl au și celelalte măsuri stabi
lite pentru îmbunătățirea activității 
In sectorul creșterii taurinelor. Toa
te acestea permit aprecierea că este 
vorba de o experiență ce prezintă 
multe elemente valoroase pentru 
creșterea producției de lapte și 
carne, care pot și trebuie să-și gă
sească o largă generalizare. Acesta a 
fost de altfel și scopul schimbului de 
experiență organizat tn acest județ. 
Rămîne doar ca această acțiune să 
fie finalizată prin stabilirea de pro
grame concrete privind aplicarea in 
cît mai multe unități agricole a ex
perienței bune din județul Ialomița.

Aurel PAPADIUC 
Mihai VIȘOIU

LA 17 MARTIE
- ALEGERILE!

Anii fertili ai unui oraș tînăr
De cîteva ceasuri străbatem cu 

pasul frumoasa Alexandrie. Am por
nit-o de la margine și iată că acllm, 
ajunși în centru, gazda noastră, prim- 
vicepreședintele consiliului popular 
municipal, Constantin N. Constantin, 
ne spune :

— Aici, unde se află strada aceas
ta nouă, care poartă numele Dunării, 
in urmă cu cinci ani erau niște 
cocioabe. Șirul acela de blocuri cu 
forme geometrice variabile l-am dat 
în folosință acum trei ani ; complexul 
acesta impunător de pe strada Liber
tății, cu zeci de magazine și sute de 
apartamente, ființează doar de un 
an. Locuri unde, pînă nu de mult, 
se întindeau vechi înjghebări din 
chirpici și paiantă.

întocmai ca și itinerarul nostru, 
construcția noii Alexandrii a în
ceput de la margini. Au fost înălțate 
în paralel și mo
dernele sale între
prinderi și frumoa
sele sale cartiere. 
Acum. în perioada 
cincinalului care se 
încheie în curînd, 
Întreprinderile cu
nosc o puternică 
dezvoltare și mo
dernizare, iar con
strucțiile, iată, au 
ajuns în centru. 
Exemplul cel mai 
edificator în pri
vința creșterii pu
terii productive il oferă chiar cea 
mai reprezentativă unitate economi
că a municipiului, care, de la o capa
citate de 30 de milioane rulmenți 
acum doi ani ajunge la 60 de mi
lioane in cursul anului viitor. Rul
menți de bună calitate pentru econo
mia națională și pentru export tn 52 
de țări de pe toate continentele. Lor 
11 se adaugă industria electronică, 
avînd o producție ajunsă in 1985 la 
peste 1 miliard de lei, subansamblele 
și piesele de schimb pentru mașini 
agricole (ramură profilată aici tn 
ultimii 3 ani), industria textilă, a 
materialelor de construcții, lemnului 
și alimentară. Ritmuri dinamice, 
ascendente : față de 1981 producția 
industrială a Alexandriei crește in 
1985 cu 45 la sută. Ritmuri care 
Izvorăsc din politica partidului de 
dezvoltare armonioasă a tuturor me
leagurilor țării — temelie a tuturor 
celorlalte împliniri pe tărlm social, 
cultural și gospodăresc-edilitar.

Unul dintre „oail de bătaie" din 
timpul tragicomicului spectacol al 
alegerilor de odinioară îl constituia 
problema apel potabile și a canaliză
rii. Alexăndrenii sufereau de pe 
urma lipsei de apă. Referindu-se la 
bolile care făceau ravagii în această 
localitate, medicul și scriitorul Geor
ge Ulieru dezvăluia că ele se dato- 
resc „apei rele pe care locuitorii sînt 
nevoiți s-o bea din lipsa unei ape 
potabile șl stării de necurățenie în 
care se găsește orașul". De fiecare 
dată promisiunile solemne făcute în 
campaniile electorale erau uitate și 
așa se face că tn mica așezare de 
odinioară, pricopsită cu nu mal puțin 
de 80 de cîrciumi, apa continua să 
se aducă cu sacaua pînă spre anii 
noștri. In prezent, Întregul municipiu 
e alimentat cu apă potabilă. Pe lingă 
prizele de la Lăcenl, anul trecut s-au 
amenajat noi captări în zona Plosca 
Buzescu, dublîndu-se debitul de apă. 
In ultimii doi ani orașul a fost ca
nalizat tn întregime și s-a dat tn 
funcțiune stația de epurare biologică 
a apelor. Așadar, Alexandria dobîn- 
dește toate atributele civilizației 
socialiste, o nouă demnitate.

— Și totuși pe mine cel mal mult 
mă Impresionează noul peisaj uman 
al Alexandriei de azi — ne spune 
ciberneticianul Mihai Florea, șeful 
oficiului de cglcul de la întreprin
derea de rulmenți. Eu lucrez aici de 
mai puțin de 10 ani. Sîntem prima 
generație de ciberneticieni. de elec- 
troniști, de specialiști In ' mecanica 
fină, în analiza spectrală, în tehnica 
de calcul, în alte domenii de vîrf ce 
caracterizează dezvoltarea industrială 
a orașului nostru. Nota caracteristică 
a populației municipiului (60 000 de 
locuitori) o dau tn prezent muncito
rii și specialiștii de înaltă calificare 
ce lucrează în ramurile purtătoare 
ale progresului tehnic.

Tot către oameni se îndreaptă și 
gîndul maistrului constructor Florian 
Lambescu :

— într-o deplină unanimitate de 
gînd și faptă, noi, locuitorii Alexan
driei, am răspuns cu însuflețire în

Viitorul din imediata apropiere
Privit de aproape, un 

circuit integrat seamănă 
cu o mică insectă cafe
nie, cu picioare străluci
toare de nichel. Ochiul îl 
percepe ca pe o așchie 
compactă și insignifiantă 
de materie, dar ce lume 
complicată se află scu
fundată in moleculele ei, 
ce textură fascinantă pal
pită in acel miez stratifi
cat și rece, animat brusc 
la trecerea curentului e- 
lectric.

Ne convingem tot mai 
mult, pe măsură ce gin- 
direa științifică progre- x- 
sează, spulberînd miste
rele, că marea competiție 
tehnologică a acestui sfir- 
șit de secol se desfășoară 
In universul dimensiuni
lor mici, in microcosmo
sul electronic. Este, in
tr-un fel, o întoarcere 
spre sine a inteligenței, 
care, după ce s-a exersat 
cu succes intr-un spațiu 
al marilor forme și pro
porții, se concentrează a- 
cum tn realitatea liliputa
nă a microelectronicii, in- 
registrind performante 
care nici nu puteau fi 
imaginate cu puțină vre
me in urmă.

Platforma Pipera a e- 
lectronicii bucureștene 
ilustrează convingător ex
pansiunea acestor indus
trii revoluționare, de virf 
In economia românească, 
tn scurtă vreme a fost 
înălțat in această zonă din 
nordul Capitalei un „cam
pus" industrial ultramo
dern, in perimetrul căruia 
este reprezentată cvasito- 

demnului iubitului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul vizitelor sale de lucru, de a 
ne reconstrui orașul temeinic și fru
mos, de a-1 dezvolta din toate punc
tele de vedere. Creștem orașul fru
mos și creștem oameni pe măsura 
lui. Ne mîndrim deopotrivă și cu 
construcțiile acestea noi, impunătoa
re, dar și cu tinerii pe care i-am for
mat ca buni meseriași, ca oameni de 
nădejde. Mult m-a bucurat, de pildă, 
faptul că anul trecut, cam în aceeași 
perioadă cînd am dat în folosință 
complexul acesta de pe strada Liber
tății, i-am primit în partid pe doi 
dintre fruntașii în construirea iul, ti
nerii muncitori Ana Lupu si Nelu 
Stancu.

Orașul și oamenii lui... La 17 mar
tie 1967 a fost trecut In registrul 

Gînduri ale cetățenilor despre 
realizările economico-sociale 

ale acestei bogate legislaturi

stării civile copilul Stellan Mirel 
Frăsineanu. Așadar, pruncul născut 
atunci devine acum major și do- 
bîndește dreptul de a vota chiar în 
ziua alegerilor de deputați de la 17 
martie 1985. Răsfoim împreună cu 
Stelian o monografie a orașului și 
ne dăm seama că atunci, la data naș
terii sale, nu exista în Alexandria 
aid una din marile întreprinderi de 
azi și nîd unul din cartierele noi. 
Abia se asfaltaseră cîteva străzi, 
abia se construiseră vreo sută și ceva 
de apartamente în două-trei blocuri. 
Astăzi Alexandria se înaltă armo
nios, tn baza unor planuri de 
sistematizare temeinic și îndrăzneț 
concepute. Ansamblurile arhitecto
nice au linii modeme, cu variație de 
volume și de spații, Incintă ochiul, 
dau personalitate așezării de pe ma
lul Vedei. Ele totalizează 12 700 apar
tamente, dintre care peste 3 800 sînt 
construite în ultimii 5 ani.

— Aș putea spune că orașul a 
crescut odată cu mine, lși mărturi
sește un gînd uteclstul Stelian M. 
Frăsineanu, elev tn clasa a Xll-a B 
a liceului de matematlcă-fizlcă. Este 
firesc ca atunci cînd voi vota pentru 
prima oară 1a 17 martie, chiar In 
ziua majoratului meu, să mă gîndesc 
la toate înfăptuirile din Alexandria 
și din întreaga țară, la perspectivele 
luminoase ala generației din care fac 
parte.

Tînărul are proiecte frumoase. Se 
pregătește pentru Facultatea de 
construcții de aeronave * Institutu
lui politehnic.

ț--------------------------------------- -
j SPRE COMUNISM, CUTEZĂTORI

*
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Votînd, la început de primăvară,, 
Ne vom gîndi la rodul din livezi, 
La dragostea de casă și de Țară, 
La munții noștri-nalți, cu brazii verzi.

Votînd cu toți, deplin încrezători, 
In viitorul patriei iubite,
Urcăm spre comunism cutezători 
Cu demnitatea vieții împlinite.

Uniți, sub falduri vii de roșu steag, 
Cînd vom vota la început de marte 
Ne vom gindi la fiecare prag 
Urcat. Și-om cuteza tot mai departe.

Sorin TEODORESCU

talitatea specializărilor e- 
lectronice, de la producția 
de televizoare la cea de 
microprocesoare și echi
pamente periferice. Sint 
domenii care s-au înscris 
rapid și definitiv in rin- 
diil activităților purtătoa
re de progres tehnico-ști- 
ințific, fiindu-le acordat 
un loc prioritar in pro
gramele de dezvoltare e- 
conomico-socială ale ulti
melor două decenii, pre

superba concentrare a 
chipurilor celor care mun
cesc și creează, conferind 
fiecărui gest vibrația spe
cifică a gindirii.

Se concretizează aici o 
realitate științifică și teh
nologică dintre cele mai 
complexe. „Arzînd etape
le", abordind frontal o 
problematică nouă, cu pu
ternice atribute de origi
nalitate, specialiștii aces
tei mari constelații indus

Mircea Florin ȘANDRU

cum și In perspectiva sflr- 
șitului de secol.

E un univers tehnologic 
mult diferit de cel al in
dustriilor tradiționale. Vi
zitatorul străbate aici spa
ții in care predominante 
nu sint marile forme in 
mișcare, ci energia implo
zivă a inteligenței, care 
lși exercită copleșitoarea 
ei intensitate in infinitul 
mic al materiei, in țesă
tura abia vizibilă a mi- 
crocircuitelor electronice. 
Privirea e captivată de 
imaginile și ritmurile a- 
cestor „industrii curate", 
asemănătoare mai mult 
unor mari laboratoare de 
cercetare decît unui flux 
de producție propriu-zis. 
Lumina zilei, filtrată de 
pereții de sticlă și metal, 
face să strălucească in 
profunzime un peisaj mai 
puțin familiar, adesea ab
stract, umanizat insă de

triale au reușit sd pro
pulseze în spațiul marilor 
performanțe O‘ industrie 
electronică românească ce 
răspunde nu numai unor 
necesități imediate ale e- 
conomiei, ci și unor de
ziderate de perspectivă, 
deosebit de importante 
pentru racordarea întregii 
activități de producție la 
liniile de forță ale pro
gresului tehnico-științific 
contemporan.

Platforma electronică 
Pipera este una din. nu
meroasele și incontestabi
lele confirmări ale voca
ției noastre industriale, 
întreprinderea „Electroni
ca", întreprinderea de ci
nescoape, întreprinderea 
de echipamente periferi
ce, „Conect", întreprin
derea de echipamente 
de măsură industriale, 
I.I.R.V.C., întreprinderea 
de elemente pentru auto-

— ...și are toâte șansele să reușeas
că — precizează dirigintele său, pro
fesorul de fizică Florea Manea. Și 
la Alexandria — odinioară loc al 
unor triste recorduri pe țară in pri
vința analfabetismului — s-au creat 
tinerei generații cele mai bune con
diții de studiu : școli noi, cu clase 
spațioase, cu laboratoare si ateliere 
moderne, bine dotate pentru toate 
ramurile științei și tehnicii, pentru 
producție. Iar Stelian este unul din
tre cei mai buni elevi pe care i-am 
avut in cariera mea, cîștigător al 
olimpiadelor școlare, primul la exa
menul de treaptă. El, ca și toți co
legii săi, se vor afla in primii lor 
ani de producție în cursul cincina
lului viitor.

Citeva date de sinteză pun in evi
dență perspectivele care-i însuflețesc 

în activitatea lor 
pe toți locuitorii : 
pînă în anul 1990 
producția industri
ală a Alexandriei 
va crește cu 37 la - 
sută, iar producti
vitatea muncii cu 
57 la sută ; pentru 
dezvoltarea econo
mică și social-edi- 
litară se vor in
vesti încă 2,8 mili
arde lei ; se vor 
construi 3 700 apar
tamente, precum șl 

un cinematograf cu 500 de locuri, școli 
cu zeci de clase, un dispensar, o stație 
de salvare; se va introduce transpor
tul urban cu troleibuze; volumul des
facerilor de mărfuri va fi de 5,8 mili
arde lei ; se va efectua amenajarea 
complexă, într-o amplă concepție 
funcțională, a celor 5 parcuri, a 
cursurilor de apă și a altor locuri de 
agrement care vor fî dotate cu tere
nuri de sport, ambarcațiuni, locuri 
de joacă pentru copil, biblioteci, 
unități comerciale.

— Am pregătit pînă șl arborii pe 
care-i vom planta începînd din pri
măvară pe străzile principale, preci
zează primul vicepreședinte al muni
cipiului. Pe strada București — tei, 
pe strada Dunării — castani, pe 
strada Turnu Măgurele — din nou 
tei. Și un amănunt semnificativ : 
pentru a economisi acum energia 
termică la sere, deputății și al ti ce
tățeni cu dragoste de frumos au luat 
inițiativa ca tn fiecare din cele 30 
de puncte termice ale orașului să 
crească cel puțin cite 5 000 răsaduri 
de flori.

Așadar, odată cu primăvara, peste 
150 000 de flori vor împodobi Ale
xandria cu parfumul și culorile lor. 
Vor adăuga un plus de frumusețe 
orașului nou din Inima Clmpiel 
Burna sulul.

Gh. ATANASIU 
Stan STEFAN 
corespondentul „Sclntell”

matizări, întreprinderea 
de echipamente aerospa- 
țiale, Centrul de cercetare 
științifică, inginerie teh
nologică și producție in
dustrială pentru tehnica 
de calcul ilustrează sem
nificativ capacitatea spe
cialiștilor noștri, potenția
lul lor remarcabil de cre
ație. Intr-un interval de 
timp uimitor de scurt, 
echivalent in cazul mul
tora din unitățile enume
rate anterior cu perioada 
ce a trecut de la prece
dentele alegeri, am de
monstrat că putem să 
producem, cu inteligență 
și materiale indigene, a- 
paratură, echipamente, in
stalații și tehnică de cal
cul dintre cele mai com
plicate, o bună parte so
licitată de beneficiari ex
terni. Abia teșiți de pe 
băncile liceelor și facul
tăților de profil, tinerii 
specialiști, bine pregătiți 
și mobilizați parcă de o 
înclinație nativă către a- 
ceste domenii, se simt ca
pabili sd ducă cu succes 
mai departe ștafeta aces
tor industrii tinere, puter
nic afirmate în ultimii 
ani și mereu stimulate, sd 
își apropie noi orizonturi 
ale cunoașterii. întindem 
astfel punți tot mai cute
zătoare și mai durabile 
spre viitor, care se află 
parcă tot mai mult tn 
imediata noastră apropie
re. Prin votul pe care ni-l 
vom da la 17 martie ne 
vom exprima o opțiune 
decisă pentru acest viitor.

medii.de
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
i-a lost conferită Medalia de aur „17 Noiembrie",

a Uniunii Internaționale a Studenților
(Urmare din pag. I)

Luînd cuvîntul, tovarășul Tudor 
Mohora, președintele Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă rog să-mi 
permiteți să vi-i prezint pe oaspeții 
noștri, membri al delegației Secreta
riatului Uniunii Internaționale a Stu
denților, pe care aveți bunăvoința de 
a-i primi astăzi, răspunzind dorinței 
lor de a vă exprima sentimentele de 
înaltă stimă și considerație și de a 
vă înmîna, cu acest prilej. Medalia 
de aur „17 Noiembrie", 
înaltă distincție a Uniunii 
ționale a Studenților.

Hotărîrea Secretariatului 
Internaționale a Studenților 
decerna această medalie dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, constituie 
omagiul mișcării internaționale stu
dențești pentru contribuția de excep
țională însemnătate pe care o adu
ceți la promovarea nobilelor idealuri 
de pace și colaborare internațională, 
la făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Oaspeții pe care aveți amabilitatea 
să-i primiți astăzi sînt mesagerii mi
lioanelor de studenți din lumea în
treagă, al sentimentelor lor de adîncă 
prețuire a activității dumneavoastră 
remarcabile, de largă recunoaștere 
internațională, consacrată înfăptuirii 
celor mai înalte aspirații ale umani
tății.

Această solemnitate se adaugă im
presionantelor manifestări din țară și 
de peste hotare care dau glas admi
rației profunde față de strălucita 
dumneavoastră personalitate, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul genial al Româ
niei moderne, exponentul celor mai 
alese virtuți ale poporului român, 
față de neobosita activitate pe care 
o desfășurați pentru binele si feri
cirea națiunii noastre, pentru cauza 
progresului și păcii în lume.

In aceste momente premergătoare 
aniversării a două decenii de cînd 
vă aflați în fruntea partidului și sta
tului nostru, hotărîrea Secretariatu
lui Uniunii Internaționale a Studen
ților de a vă decerna Medalia de aur 
„17 Noiembrie" simbolizează apre
cierea deosebită, profunda stimă 
de care vă bucurați în rîndurile ti
nerei generații de pretutindeni, dum
neavoastră, conducătorul iubit al po
porului român, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, nemăr
ginita prețuire pentru activitatea 
rodnică pe care o desfășurați in 
direcția soluționării în interesul po
poarelor a marilor probleme ale lu
mii contemporane.

Exprimîndu-ne și cu acest prilej 
profunda gratitudine pentru minu
natele condiții de muncă, studiu și 
viață de care beneficiază tinăra ge
nerație universitară a patriei noas
tre, pentru preocuparea dumnea
voastră statornică în vederea afir
mării plenare a tineretului in viața 
economico-socială a țării, vă încre
dințăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că studen
țimea României socialiste, asemenea 
tuturor tinerilor patriei, este ferm 
hotărîtă să acționeze neabătut, îm
preună cu întregul popor, în spiritul 
orientărilor și indicațiilor dumnea
voastră, pentru a-și aduce contribu
ția la grandioasa operă de construc
ție a socialismului și comunismului 
in România, la edificarea unui vii
tor luminos pentru întreaga omenire.

în cadrul solemnității a rostit cal
de cuvinte omagiale Stepan Miroslav, 
președintele Uniunii Internaționale 
a Studenților.

Conducătorul delegației Uniunii 
Internaționale a Studenților a înmi- 
nat Medalia de aur „17 Noiembrie", 
brevetul și hotărîrea prin care a fost 
conferită.

Pe medalie se află inscripția „17 
Noiembrie 1939“ — dată la care au 
avut loc la Praga puternice de
monstrații antifasciste studențești, 
înăbușite în singe de trupele hitle- 
riste de ocupație.

Mulțumind pentru medalia oferită, 
a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntul conducătorului partidului

și statului a fost urmărit cu deosebit 
interes și subliniat cu aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
felicitat cu căldură de cei prezenți 
pentru distincția conferită.

în încheierea solemnității, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a întreți
nut, într-o atmosferă cordială, cu 
memhrii delegației Uniunii Interna
ționale a Studenților.

cea mai
Interna-

Uniunii 
de a vă

Cuvîntul rostit de 
Stepan 

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Tovarăși și prieteni.

Vă rog să-ml permiteți ca, în nu
mele Secretariatului U.I.S., al mi
lioanelor de studenți din întreaga 
lume, să vă transmit un călduros 
salut.

Dorim să vă mulțumim pentru a- 
ceastă întîlnire, care este o dovadă 
în plus a atenției și grijii constante 
pe care o acordați tinerei generații 
și afirmării acesteia în lumea con
temporană, precum și a respectului 
pe care vi-1 poartă U.I.S.

Este o deosebită onoare pentru 
delegația Uniunii Internaționale a 
Studenților să vină la București în 
vederea transpunerii în viată a ho- 
tărîrii Secretariatului U.I.S. de a 
conferi Medalia „17 Noiembrie" to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Medalia „17 No
iembrie" este cea mai înaltă distinc
ție a Uniunii Internaționale a Stu
denților și este acordată, în numele 
milioanelor de studenți ai planetei, 
de către Secretariatul U.I.S. pentru 
activitate meritorie in interesul stu
denților și pentru o contribuție de 
seamă la cauza păcii și la un viitor 
mai bun pentru umanitate.

Referindu-se la obiectivele care 
și le propune U.I.S,, în actualele con
diții internaționale, vorbitorul a 
spus : Uniunea Internațională a Stu
denților, care reprezintă o largă pa
letă politică a tineretului și studen
ților lumii, depune toate eforturile 
pentru rezolvarea problemelor fun
damentale ale lumii contemporane, 
pentru a asigura dezvoltarea econo
mică. asistența medicală, educația, 
locuri de muncă, soluționarea proble
melor energiei și ale protecției me
diului înconjurător. în acest con
text. Uniunea Internațională a Stu
denților șl-a intensificat eforturile, 
după cel de-al XIV-lea Congres al 
U.I.S., pentru creșterea contribuției 
tinerei generații universitare în 
lupta pentru pace și dezarmare, 
pentru prevenirea unui război nu
clear. Noi acționăm pentru .-eradi
carea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. pentru democrație și pro
gres social.

în continuare, vorbitorul a arătat : 
Acest an, anul celei de-a 40-a ani
versări a victoriei asupra fascismu
lui și militarismului japonez, al fon
dării Organizației Națiunilor Unite, 
an proclamat de către această or
ganizație An Internațional al Tine
retului sub deviza „Participare. Dez
voltare, Pace" — poate să înfăp
tuiască numeroase aspirații ale tine
retului și studenților din întreaga 
lume. U.I.S. consideră că Anul In
ternațional al Tineretului poate și 
trebuie să creeze condițiile necesare 
unei abordări cuprinzătoare a pro
blematicii specifice care confruntă 
tinăra generație, pentru adoptarea 
unor politici și programe pentru ti
neret, menite să asigure implicarea 
activă a tineretului în procesul solu
ționării, în interesul popoarelor, a 
problemelor lumii contemporane.

După ce a relevat pregătirile pe 
cane U.I.S. le face pentru cel de-al 
XII-lea Festival mondial al tinere
tului și studenților care va avea loc 
la Moscova, în această vară, sub 
deviza „Pentru solidaritate antiim- 
perialistă, pace șl prietenie", vorbi-

Miting de prietenie intre tineretul din 
Republica Socialistă România și tineretul 

din Republica Socialistă Cehoslovacă
In cadrul vizitei pe care delegația 

Uniunii Socialiste a Tineretului din 
Cehoslovacia o întreprinde în țara 
noastră la invitația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu
nist, joi a avut loc la Academia 
„Ștefan Gheorghiu" un miting de 
prietenie între tineretul din Repu
blica Socialistă România și tineretul 
din Republica Socialistă Cehoslovacă.

La miting au luat parte tineri și 
cadre ale U.T.C. din Capitală, 
cursanți ai Școlii centrale de pregă
tire a cadrelor U.T.C.

în cadrul mitingului au luat cu- 
vintul tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Central 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Ti
neretului. Comunist, și tovarășul 
Jaroslav Jeneral, președintele Comi
tetului Central al Uniunii Socialiste 
a Tineretului, care au evidențiat re
lațiile bune de prietenie și colabora
re statornicite între popoarele român 
și cehoslovac, contribuția pe care 
organizațiile de tineret din cele două 
țări o aduc la amplificarea acestor 
raporturi, la transpunerea în viață a 
înțelegerilor convenite cu prilejul 
dialogului la cel mai înalt nivel. A 
fost reafirmată, și cu această ocazie, 
hotărîrea de a se acționa și în viitor 
pentru amplificarea conlucrării în
tre organizațiile de tineret din Re
publica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Cehoslovacă.

Au fost prezentate preocupările și 
activitatea tineretului român și tine
retului cehoslovac pentru înfăptui
rea obiectivelor stabilite de Congre
sul al XIII-lea al P.C.R. și de Con
gresul al XVI-lea al P.C.C.

Dîndu-se glas preocupării tinere
tului din cele două țări față de agra
varea situației internaționale, a fost 
relevat rolul deosebit de important 
ce revine tinerei generații în înfăp
tuirea năzuințelor de pace și pro
gres ale omenirii. A fost exprimată 
hotărîrea organizațiilor de tineret 
din cele două țări de a acționa, îm
preună cu tineretul progresist și de
mocratic de pretutindeni, pentru re
luarea cursului spre destindere, în
făptuirea dezarmării șl, în primul 
rind, a dezarmării nucleare, pentru

instaurarea in Europa și în întreaga 
lume a unui climat de securitate, 
încredere și largă cooperare, pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, pentru edifica
rea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

în context, s-a relevat că acțiunile 
care vor fi organizate în cadrul 
Anului Internațional al Tineretului 
trebuie să determine participarea 
mai activă, mai responsabilă a tine
rei generații la procesul de dezvol
tare națională și socială a popoare
lor, la lupta pentru pace și ' progres 
în întreaga lume.

A fost prezent Jann Papp, 
sadorul Republicii Socialiste 
slovace la București.

★

Tovarășul Nicu Ceaușescu, 
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., .. .. 
secretar al C.C. al U.T*.C., ministru 
pentru problemele tineretului, a 
primit, joi, delegația Uniunii Inter
nationale a Studenților (U.I.S.). con
dusă de Stepan Miroslav, președin
te al U.I.S., care, la invitația Con
siliului Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, face o 
vizită în tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații și opinii pri
vind aspecte actuale ale mișcării 
internaționale de tineret și (studenti. 
în cadrul discuțiilor a fost eviden
țiată necesitatea creșterii participă
rii tineretului, a studențimii. a or
ganizațiilor lor la solutionarea pro
blemelor majore care confruntă 
contemporaneitatea, pentru edifica
rea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

S-a subliniat în același timp ne
cesitatea implicării active a tuturor 
organizațiilor de tineret și studenti 
în procesul de marcare corespun
zătoare a Anului International al 
Tineretului, pentru ca această am
plă manifestare să conducă la creș
terea aportului și răspunderii tine
retului și studenților Ia dezvoltarea 
națională, în viața internațională, la 
înfăptuirea drepturilor și aspirații
lor legitime care animă tinăra ge
nerație de pretutindeni.

(Agerpres)

amba- 
Ceho-

mem- 
Politic 
prim-

președintele U.I.S., 
Miroslav

torul a spus : Permiteti-mi să evi
dențiez, in aceste momente, poziția 
activă a Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România — 
membră fondatoare a U.I.S. — care 
promovează activ în mișcarea inter
națională de studenți politica exter
nă a României socialiste — la a că
rei elaborare vă aduceți o contri
buție determinantă — de luptă pen
tru pace, colaborare și promovarea 
intereselor studențești, pentru dez
voltarea învățămîntului și edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Uniunea Internațională a Studen
ților dă o înaltă apreciere contri
buției dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, încă din 
fragedă tinerețe, în fruntea mișcării 
revoluționare de tineret din Româ
nia, in lupta tinerei generații, a în
tregului popor român, pentru elibe
rarea patriei de sub dominația fas
cistă. Este bine cunoscut faptul că. In 
anul 1939 — an istoricește legat de 
evenimentele de la 17 Noiembrie — 
cînd nori de furtună amenințau Eu
ropa vestind cea mai mare confla
grație a istoriei, dumneavoastră vă 
aflațl în primele rînduri ale luptei 
împotriva fascismului, a războiului, 
a încălcării dreptului popoarelor de 
a trăi în pace. în același timp, oma
giem contribuția dumneavoastră la 
unirea eforturilor tinerei generații 
în procesul de reconstrucție pașnică 
a țării după război, în edificarea so
cietății socialiste în România.

în curînd se vor împlini 20 de ani 
de cînd dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ați fost 
ales în funcția supremă în Partidul 
Comunist Român. Uiiiunea Interna
țională a Studenților reliefează rolul 
determinant pe care îl aveți ca secre
tar general al Partidului Comunist 
Român și președinte al Republicii 
Socialiste România. Secretariatul 
U.I.S. dă o înaltă apreciere marii 
dumneavoastră contribuții Ia solu
ționarea' problemelor lumii contem
porane, la cauza păcii, democrației 
și progresului social, la întărirea 
luptei forțelor progresiste, democra
tice. antiimperialiste din întreaga 
lume pentru pace și dezarmare, 
pentru o nouă ordine economică in
ternațională. pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă.

Mișcarea internațională a studen
ților cunoaște și apreciază grija dum
neavoastră constantă pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă, studiu 
și viață ale tinerei generațft. pentru 
afirmarea tineretului, inclusiv a stu
denților, fn viața întregii societăți.

Avînd în vedere toate aceste con
tribuții. Secretariatul U.I.S. vă acor
dă, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte-al 
Republicii Socialiste România, Me
dalia „17 Noiembrie" și vă adresează 
călduroase felicitări cu ocazia primi
rii celei mai înalte distincții a U.I.S., 
ca o expresie a prestigiului deosebit 
de care vă bucurați în rîndurile ti
nerei generații, inclusiv ale studenți
lor din întreaga lume.

Vă dorim, din adîncul inimii, noi 
șl mari succese în activitatea neobo
sită pe care o desfășurați In fruntea 
Partidului Comunist Român și a Re
publicii Socialiste România pentru 
bunăstarea și fericirea poporului ro
mân, pentru nobila cauză a păcii și 
cooperării internaționale.

v r e e a
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 martie, ora 20 — 18 mar
tie, ora 20. In țară : Vreme tn general 
umedă, cu cerul varlabll, mai mult 
acoperit. Precipitațiile predominant 
sub formă de ploaie, în primele zile, 
apoi ele vor fi mai ales sub formă de 
ninsoare. La munte va ninge. Vtntul 
va sufla slab pînă la moderat cu in
tensificări trecătoare din direcții varia
bile. Temperaturile minime, noaptea, 
vor fl cuprinse Intre minus 4 si 6 gra
de, mai coborite In ultima noapte pînă 
la minus 10 grade. Iar maximele din 
timpul zilei între 2 și 10 grade. La 
începutul intervalului, cantitățile de 
apă, izolat, vor depăși 15 litri pe me
tru pătrat. In București : Vremea va 
fi în general umedă, iar cerul schim
bător, mal mult acoperit. Precipitații 
mal ales sub formă de ploaie. Vînt 
slab pînă la moderat cu intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mini
me vor oscila între minus 2 și plus 2 
grade, iar maximele între 2 si 6 grade.

cinema

11, 
15;

17;

• Rămășagul : SCALA (11 03 72) —
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Buletin de București : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Viteza; VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Patru zile departe de casă — 9; 
B. D. la munte și la mare — 13;
17; 19: TIMPURI NOI (15 61 10).
• Adela: LIRA (317171) — 15; 
19.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea Iui Joe Indianul : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 18,30.
• O lumină la etajul zece, Lovitură 
fulgerătoare — 15; 18,30 : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 18.30.
• Fapt divers ; PACEA (60 30 85) — 
15; 17; 19.
• Rîdeți ca-n viață : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Nemuritorii — 15; 17, Dublura in
tră in acțiune — 19 : POPULAR 
(35 15 17).
• Fata morgana — 17; 19, Tatăl meu 
pe tefmen scurt — 15 : FLACĂRA 
(20 33 40).
• Iubirea are multe fețe : SALA 
MICA A PALATULUI — 19,30, UNION 
(13 49 04) — 9: 12; 15; 18.
• Raliul : PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19.
• Mama — 11,15; 13; 17, 20 000 de
leghe sub mări — 9; 14,45; 18,45;
DOINA (16 35 38).
• Puterea și Adevărul : PATRIA 
(11 86 25) — 8,30; 11,45: 15; 18,15.

✓

ADUNARI CETATENESTI
9 9

in circumscripțiile electorale pentru Marea Adunare Națională
în întreaga țară au continuat, 

joi, să se desfășoare entuziaste adu
nări cetățenești, în cadrul cărora 
candidați! Frontului Democrației și 
Unității Socialiste pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare Na
țională de la 17 martie au purtat 
un viu și rodnic dialog cu alegă
torii asupra importantelor transfor
mări înregistrate în ultimii ani în 
toate zonele țării, asupra modului 
cum trebuie să se acționeze pentru 
traducerea în viață a mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, in vederea 
ridicării în continuare a gradului de 
dezvoltare economică, social-cultu- 
rală și edilitar-gospodărească a tu
turor localităților patriei.

Expresie elocventă a unității 
indestructibile a întregului popor în 
jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adunările au dat glas 
adeziunii depline a oamenilor mun
cii de la orașe și sate la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, hotărîrii lor 
a munci neobosit pentru 
cu succes a importantelor 
plan pe acest ultim an al 
cincinal, de a pregăti la 
superior trecerea la 
obiectivelor viitorului 
1986—1990.

în județul ARGEȘ — TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU, ' ’
Comitetului Politic 
C.C. al P.C.R., prim 
nistru al guvernului, 
scripția electorală nr.
Sud ;

în județul ALBA
Sandu, șef atelier, secretar al comi
tetului de partid la întreprinderea 
„Porțelanul", Paraschiva Scheau, 
muncitoare, secretar al comitetului 
de partid la întreprinderea de în
călțăminte „Ardeleana", și Maria 
Fleschin, tehnician principal, secre
tar al comitetului de partid la în
treprinderea de covoare 
Iulia, în circumscripția 
nr. 1 — Alba Iulia ;

In județul BRAȘOV — 
delcu. prim-secretar al 
județean Brașov al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 10 — Fă
găraș ; Ilarie Munteanu, directorul 
general al Centralei industriale de 
tractoare și autocamioane Brașov, 
în circumscripția electorală nr. 1 — 
Brașov-centru ; Eduard Eisenbur- 
ger, redactor-șef al revistei „Kar- 
paten Rundschau", în circumscrip
ția electorală nr. 5 — Brașov
— Steagul Roșu ; Emilia Sonea, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Eleonora Cojocaru, vice
președinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale în circum
scripția electorală nr. 11 — Rupea ; 
Fejer Vilma, membru cooperator la 
C.A.P. Purcăreni, și Gyerko Roza, 
șef de echipă la C.A.P. Săcele, în 
circumscripția electorală nr. 7 — Să- 
cele ; Ana Ciurea, directorul între
prinderii de stofe, și Marioara Aldi- 
ca, directorul întreprinderii de pro
duse zaharoase, în circumscripția 
electorală nr. 4 — Brașov-gară ;

în județul BRĂILA — Anton Lun- 
gu, prim-secretar- al Comitetului ju
dețean Brăila al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 2 — Brăila- 
Vest ;

în județul CARAȘ-SEVERIN — 
Maria Nuțu, secretar al Comitetului 
județean Caraș-Severin al P.C.R., în 
circumscripția electorală nr. 5 — Te- 
regova; Pavel Zarcula, director teh-

ferme de 
realizarea 
sarcini de 
actualului 
un nivel 

înfăptuirea 
cincinal

membru al 
Executiv al 
viceprim-mi- 

în circum- 
1 — Pitești-

Veronica

din Alba 
electorală

Marin Ne- 
comitetului

nic la Centrala industrială siderur
gică Reșița, și loan Victor Demetres- 
cu, șef de secție la Oțelăria Siemens 
Martin a Combinatului siderurgic 
Reșița, în circumscripția electorală 
nr. 2 — Reșița-Vest;

în județul CĂLĂRAȘI — Gelu 
Popescu, maistru principal, secretar 
al Comitetului de partid la între
prinderea antrepriză de construcții- 
montaje siderurgice Călărași, și Mi
hai Hațieganu, oțelar, secretar al 
comitetului de partid la Combinatul 
siderurgic Călărași, in circumscripția 
electorală nr. 1 — Călărași;

în județul CLUJ — Letay Lajos, 
redactor-șef al revistei „Utunk", și 
Racz Victor, redactor-șef al revistei 
„Korunk", în circumscripția electo
rală nr. 8 — Gilău;

în județul CONSTANTA — Vero
nica Ciobănete, secretar de stat la 
Ministerul Sănătății, și Ema Euge
nia Unsache, medic, inspector sani
tar șef la Sanepid Constanța, în cir
cumscripția electorală nr. 8— Adam
clisi; Elena Vlăduc, directorul între
prinderii „Integrata de lînă" Con
stanța, și Mihaela Georgeta Drăgol, 
inginer principal la Combinatul pe
trochimic Midia-Năvodari, în cir
cumscripția electorală nr. 4 — Con-

■ stanța Nord-Vest;
în județul DOLJ — Gheorghe Stoi

ca, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 10 — Segarcea;

în județul HARGHITA — Iosif 
Szasz, prim-secretar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R., 
cumscripția electorală 
Miercurea-Ciuc-Nord ; Ion 
vicepreședinte al Consiliului 
de control muncitoresc al activității 
economice și sociale, în circumscrip
ția electorală nr. 5 — Toplița ; Ion 
Ciorba, prim-vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular județean Harghita, în cir
cumscripția electorală nr. 6 — Cris- 
turu Secuiesc ;

în județul HUNEDOARA — Ale
xandru Dragotă, director de uzină 
în combinatul siderurgic, și Iosif 
Tamaș, șeful secției laminoare de 
sîrmă din Combinatul siderurgic din 
Hunedoara, în circumscripția electo
rală nr. 4 — Hunedoara-Vest ;

în județul IALOMIȚA — Gheor
ghe Tănase,’ prim-secretar al Comi
tetului județean Ialomița al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 2 — 
Fetești ;

în județul IAȘI — Constantin 
Leonard, prim-secretar al Comitetu
lui județean Iași al P.C.R.. în cir
cumscripția electorală nr. 11 — Ră- 
ducăneni ; Alexandru Necula. minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini. în circumscripția electorală nr. 
3 — Iași-Sud-Est ; general-colonel 
Vasile Milea, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, în circumscripția 
electorală nr. 10 — Vlădeni ; loan 
Toma, prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al U.T.C., în circum
scripția electorală nr. 12 — Țibă- 
nești ; Câmeluța Beldie, rectorul 
Institutului politehnic, și Lorica 
Gavriliță, rectorul Institutului de 
medicină și farmacie din Iași îfF 
circumscripția- electorală nr. 2 — 
Iași-Nord-Est ; Dan Hatmanul rec
torul Conservatorului de muzică 
„George Enescu" din Iași, și Eftimie 
Bîrleanu, sculptor, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici, în circum
scripția electorală nr. 13 — Podul 
Iloaiei ; Vasile Mutu, directorul 
Combinatului de utilaj greu. Con
stantin Gâlea, directorul întreprin-

nr.
în cir-

1 —
Sirbu, 

Central

derii de mașini agregat și mașinl- 
unelte speciale, și Emil Uncheșel, 
directorul întreprinderii „Tehnoton". 
în circumscripția electorală nr. 5 — 
Iași-Vest ;

în județul MARAMUREȘ — Vasile 
Bărbuleț, prim-secretar al Comite
tului județean Maramureș al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 5 — 
Ulmeni ; Veronica Ileana Nicoleta 
Săplăcan, președintele Comitetului 
județean Maramureș al O.D.U.S., in
giner la Centrala minieră Baia 
Mare, și Maria Ofrim, președintele 
Comitetului municipal Baia Mare 
al O.D.U.S., activist la Consiliul 
popular municipal, în circumscripția 
electorală nr. 2 — Baia Mare-Sud ;

în județul MEHEDINȚI - Maria 
Negoiescu, președinte aLconsiliului 
unic agroindustrial de st^fc și coope
ratist Gruia, și Maria Cîrlfg. inginer- 
șef la C.A.P. Pristol, în circumscrip
ția electorală nr. 5 — Cujmir ;

în județul MUREȘ - Galpal Su- 
zana, secretar al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 7 — Rîciu ; 
Maria Burje, inginer, șef de fermă 
la I.A.S. Albești, și Tiana Vasilica 
Micu, inginer la ferma Criș a I.A.S. 
Sighișoara, în circumscripția electo
rală nr. 4 — Sighișoara ;

în județul NEAMȚ — Mariana 
Beșleagă, jurist, președintele Comi
tetului județean O.D.U.S., Ana Ur- 
șanu, tehnician constructor la An
trepriza de construcții-montaj și 
reparații pentru industria chimică, 
președintele Comitetului O.D.U.S. 
pe Întreprindere, și Maria Dăscă

lescu, inginer chimist la între
prinderea de tricotaje „8 Mar
tie" din Piatra Neamț, preșe
dintele Comitetului O.D.U.S. pe 
întreprindere, în circumscripția elec
torală nr. 6 — Sagna ;

în județul OLT — Vasile Bărbu- 
lescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Olt al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 4 — Drăgă- 
nești-Olt ; Ion Petre, ministrul con
strucțiilor industriale, în circum
scripția electorală nr. 9 — Balș ;
Marin Vasile, președintele Consiliu
lui Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, în cir
cumscripția electorală nr. 8 — Piatra 
Olt ;

In județul SATU MARE — Maria 
Bradea, prim-secretar al Comitetului 
județean Satu Mare al P.C.R., în 
circumscripția electorală nr. 3 — 
Cărei *

în județul TELEORMAN — Teo
dor Roman, prim-secretar al Co
mitetului județean Teleorman al 
P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 8 — Drăgănești-Vlașca ;

în județul TIMIȘ — Maria Cio
can,- secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R., în circumscripția elec
torală nr. 9 — Jimbolia ; Iosif An
drei Roth, directorul Institutului 
județean de proiectări Timișoara, în 
circumscripția electorală nr. 8 — 
Deta ;

în județul TULCEA — Ileana Co- 
lesnicencu, secretar al Comitetului 
județean Tulcea al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 4 —
Măcin.

Primul ministru al Republicii Arabe Egipt, Kamal Hassan Aii,
va face o vizită oficială în tara noastră

primul ministru al Republicii Arabe 
Egipt, Kamal Hassan Aii, va efectua 
o vizită oficială în țara noastră.

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
in ultima decadei a lunii martie 1985,

tv
In jurul orei 18,00 : Transmi

siune directă de la Sala Palatu
lui Republicii Socialiste Româ
nia. Marea Adunare Populară 
Cetăfenească organizată cu pri
lejul alegerilor de la 17 martie.

Telejurnal • Agendă electorală 
România de azi, România de 
mîlne
Laureațl al Festivalului național 
„Cîntarea României"
Din Manifestul Frontului Demo
crației si Unității Socialiste 
Cadran mondial. România șl pro
blemele lumii contemporane 
TelefUmoteca de aur. Eroi al 
construcției socialiste in filmul ro
mânesc

21,50 Telejurnal

20,40

21,00

21.ÎS

Depunerile pe obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri
Unul dintre instrumentele de 

economisire mult solicitate sînt 
obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri. 
Audienta largă de care se bucură 
obligațiunile C.E.C. se datorește 
avantajelor pe care le prezintă, 
printre care : întreaga dobîndă a- 
ferentă . de 4% pe an se 
sub formă 
prin trageri 
gatiunile se 
rul dorit, fără nici o formalitate, de 
la oricare unitate C.E.C. sau uni
tate poștală care efectuează ope
rații pentru C.E.C. ; obligațiunea 
C.E.C. cu cîștiguri este un instru
ment de economisire la purtător.

acordă 
de cîștiguri in bani, 
la sorți lunare ; obli- 
pot procura în numă-

iar sumele depuse pe acest instru
ment de economisire practic și a- 
vantajos se pot restitui oricînd la 
cerere, de la oricare unitate C.E.C. 
sau unitate poștală din mediul ur
ban sau rural.

Este important de reținut că în 
primele zece zile ale fiecărei luni 
obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri se 
pot procura la valoarea lor nomi
nală, iar tragerile la sorți lunare 
pentru atribuirea cîștigurilor în 
bani, a căror valoare este cuprin
să între 50 000 lei și 800 lei, 
sînt organizate de Casa de Eco
nomii și Consemnatiuni în ultima 
zi lucrătoare a fiecărei luni.

\ 1985

*

• Răpirea fecioarelor : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Pirații secolului XX : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
• Miliția intervine : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Rîpa î DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
15; 18.
• Nick Carter 
LODIA <11 13 49) 
19, GLORIA “ 
17; 19.
• Vraciul t
13; 16; 19,
11,30; 14; 18,30; 19.
• Neînvinsul : MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19.
• Aii Baba $1 cel 40 de hoți : VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,30; 14: 16,30; 19, 
ARTA (213186) — 9; 12;...............
• Cîntece pe rouă : 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Pe urmele șoimului :
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15;
• Cidul : LUCEAFĂRUL 
8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Un șerif extraterestru : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 15; 
17; 19,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Aventuri în Marea Nordului : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 12,15; 
14,15; 16,30; 19.
• Kramer contra Kramer : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 9; 11,30; 14; 16.30; 
19.
• Jandarmul și extratereștrll : FLO-
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.

teatre
(14 7171, sala 

Atelier):

■uperdetectlv i ME-
— 9; 11; 13; 15; 17; 

(47 48 75) — 8; 10; 13; 15;

STUDIO (59 53 15) — 10; 
AURORA (35 04 66) — 9:

15; 18,30. 
VIITORUL

COSMOS 
17; 19. 
(15 87 67) —

• Teatrul Național 
mică) : Ploșnița — 18; (sala 
Act venețian — 18,30.
• Filarmonica „George
(15 68 75, Ateneul Român) : 
simfonic. Dirijor : Mircea < ______
Solist : Mihai Ungureanu — 19; (sala 
Studio) : „Laureați ai concursurilor 
internaționale**. Olguța Lupu — pian, 
Alexandru Tomescu — vioară — 17,30.
• Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 17.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 18; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Răceala 
— 18.
• Teatrul Mio (14 70 81) : Niște țărani 
— 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 18.
• Teatrul „Nottara44( 59 31 03, saTa
Magheru) : Karamazovii — 17,30;
(sala Studio) : EX — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul venețian — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna
se4* (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română44 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare 
— 18,30.
• Teatrul- „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 9; Pinocchio — 15: 18.

Enescu" 
Concert 

Cristescu.

| Manifestul Frontului ; 
Democrației si Unității | ’ ’ ’ ’ 

Socialiste cheamă 
Șl TOVARĂȘE! ( )

, Votind candidații Frontului Democrației ș/j 
[ Unității Socialiste, votați pentru întărirea unității 

și frăției tuturor oamenilor muncii, fără deosebi- j 
j re de naționalitate, in lupta pentru progresul \ 
j și înflorirea patriei socialiste, pentru participarea j 

cu drepturi depline a tuturor fiilor țării la condu-\ 
} cerea societății, la făurirea viitorului socialist [ 

j și comunist al României! j

TOVARĂȘI

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă Alteței Sale regale Șeic 
Saad Al-Abdullah Al-Salem Al 
Sabah, prim-ministru al Statului 
Kuweit, cu prilejul desemnării sale 
în această funcție, prin care îi trans
mite. în numele guvernului român 
și al său personal, calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări.

★

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a primit o 
telegramă din partea tovarășului 
Heidar Abou Bakr al-Attas, prim- 
ministru al Republicii Democrate 
Populare Yemen, prin care sînt ex-

Totodată, se exprimă convingerea că 
guvernele celor două state vor con
lucra. în continuare, pentru reali
zarea înțelegerilor stabilite la cel 
mai înalt nivel. în scopul dezvoltă
rii raporturilor de colaborare șl 
prietenie dintre Republica Socialistă 
România și Statul Kuweit, in inte
resul popoarelor român șl kuweitian, 
al cauzei păcii și colaborării în lume.

★

primate mulțumiri pentru felicitările 
adresate cu ocazia învestirii sale în 
înalta funcție. In telegramă este ex
primată convingerea că raporturile 
bune de colaborare stabilite între 
România și R.D.P. Yemen se vor 
dezvolta în continuare în interesul 
celor două țări.

INFORMAȚII SPORTIVE
Joi, la Megeve, în primul meci al 

campionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa C), selecționata Româ
niei a întrecut cu scorul de 11—3 
(3—9, 2—2, 6—1) echipa Bulgariei. 
Astăzi hocheiștii români întîlnesc re
prezentativa Iugoslaviei.

Proba feminină de 10 km din ca
drul finalelor „Daciadei" de perfor
manță la schi-fond a fost cîștigată 
de Ileana Hangan (C.S.Ș. Bistrița) 
cu timpul de 33T0”8/10. Pe locurile 
următoare : Elena Reit (Tractorul 
Brașov) și Veronica Ungureanu 
(C.S.Ș. Vatra Dornei). In proba 
masculină de 30 km, primul loc a 
fost ocupat de Gyula Kiss (A.S.A. 
Brașov) — lh 21’28”6/10, urmat de 
In. Lungociu (Dinamo Brașov) și 
C. Csala (Dinamo Brașov).

Mîine, pe stadionul „23 August", 
în cadrul etapei a XXI-a a diviziei 
A la fotbal, cuplaj interbucureștean : 
ora 14 Rapid — Steaua ; ora 16 : 
Dinamo — Sportul studențesc.

Jof s-au desfășurat tn sala „Flo- 
reasca" din Capitală întrecerile 
patrulaterului internațional de spa
dă la care au participat echipele 
Italiei, Franței, Ungariei șl Româ
niei. Competiția a fost cîștigată de 
selecționata Italiei (Cuomo, Bellone, 
Bermond, Randozzo, Manzi), cu 
3 victorii. Pe locurile următoare : 
Franța (2 victorii), România (o vic
torie) și Ungaria (nici o victorie). 
Astăzi, în aceeași sală, începe con
cursul internațional de spadă „Mi- 
hai Savu", cu participarea unor 
sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R. D. Germană, Franța, Po
lonia, Ungaria și România.

Joi s-a efectuat la Basel tragerea n 
Ia sorți a grupelor campionatului 
mondial masculin de handbal, ce se 
va desfășura între 26 februarie și 8 
martie 1986 în Elveția. Echipa Româ
niei va juca în grupa C, împreună 
cu formațiile Islandei, Cehoslova
ciei și cîștigătoarea preliminariilor 
zonei asiatice. Celelalte grupe au 
următoarea componență : grupa A — 
Iugoslavia, R. D. Germană, U.R.S.S., 
cîștigătoarea zonei americane; gru
pa B — R. F. Germania, Elveția, 
Polonia, Spania ; grupa D — Dane

marca, Suedia, Ungaria, învingă- 
toarea zonei africane.

La Viterbo (Italia) a avut loc tra
gerea la sorți a grupelor campiona
tului european feminin de baschet, 
ce se va desfășura între 8 și 15 sep
tembrie în orașele italiene Trevisio 
și Vicenza. Selecționata României 
va evolua în grupa A, urmind să 
întîlnească în ordine echipele Iugo
slaviei, Cehoslovaciei, Franței, 
Olandei și Bulgariei. Din grupa B 
fac parte formațiile U.R.S.S., Unga
riei, Italiei, Poloniei, Belgiei și 
Spaniei.

Turneul internațional de șah de Ia 
Călimănești a continuat cu runda 
a patra, în care Tischbierek 
(R. D. Germană) l-a învins pe Or
tega (Cuba), Lau (R. F. Germania) 
a cîștigat Ia Urzică, iar în partidele 
Lukacs (Ungaria) — Indjici (Iugo
slavia), Ionescu — Oltean și Mără- 
șescu — Hazai (Ungaria) a fost 
consemnată remiza. în clasament 
conduce Raj Tischbierek cu 3 punc
te, urmat de Constantin Ionescu, 
Dorel Oltean (cîte 2,5 puncte).

în cadrul competiției internațio
nale de scrimă pentru juniori 
„Turneul Prietenia", desfășurat la 
Moscova, sportivii români au avut o 
comportare meritorie, obtinlnd o 
victorie prin Georgeta Beca, în 
proba individuală de floretă femi
nin, și un loc secund, prin echipa 
feminină de floretă, alcătuită din 
Georgeta Beca, Monica Veber, Reka 
Lazăr, Ana Georgescu și Claudia 
Grigorescu. La competiție au fost 
prezenți sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R. D. Germană, 
România, Ungaria și U.R.S.S.

în orașul italian Viterbo ș-au 
disputat două dintre finalele cupe
lor europene feminine de baschet. 
„Cupa Liliana Ronchetti" a fost cu
cerită de echipa Ț.S.K.A. Moscova 
(76—64 cu formația B. V. Viterbo. 
„Cupa campionilor europeni" a re
venit echipei italiene Fiorella Vi
cenza (63—55 cu T.T.T. Riga).

Intr-un meci internațional de 
fotbal disputat la Lima, echipa Pe
rului a terminat la egalitate : 2—2 
(0—1) cu formația uriiguayană Na
tional Montevideo.
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încetarea cursei înarmărilor, 
salvgardarea păcii — cerințe 

majore ale tuturor popoarelor

1

I 
î
î

DAMASC

Mesaj al președintelui Nicolae Ceaușescu 
adresat președintelui Hafez Al-Assad

BELGIA: împotriva amplasării rachetelor 
cu rază medie de acțiune

rachetelor nucleare de tip „Cruise" ț 
pe solul belgian, „Este necesar ca 
mijloacele moderne de distrugere .■ 
să fie înlăturate înainte ca ele să ț 
poată distruge omenirea", subli- i 
niază semnatarii documentului. > 
Apelul atrave atenția asupra fap- l 
tului că un război nuclear ar în- j

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Mișcările pentru pace din Belgia au 
adresat populației țării apelul de 
a participa, duminică după-amiază, 
la o manifestație, la Bruxelles, 
împotriva amplasării rachetelor cu 
rază medie de acțiune pe teritoriul 
belgian. Forțele politice de stingă 
și organizațiile sindicale și-au ex
primat sprijinul fată de organiza
torii manifestației pentru pace, 
împotriva cursei înarmărilor nu
cleare.

Pe de altă parte, rectorii a opt 
universități flamande din Belgia au 
dat publicității la Bruxelles un apel 
împotriva proiectatei staționări a

semna di
După c 

gian ar urma să adopte în cursul 
acestei luni decizia definitivă ou 
privire la amplasarea celor 48 de 
rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune prevăzute în planul 
N.A.T.O., încă din anul 1979.

gerea omenirii.
se știe, guvernul bel- l 

a «ă ndnnt.p în riircnl !

AUSTRALIA: Demonstrații
CANBERRA 14 (Agerpres). — 

Noi demonstrații de protest vor fi 
organizate în zilele următoare de 
diferitele mișcări antinucleare și 
pentru pace din Australia împotri
va prezenței in porturile acestei 
țări a navelor militare americane 
„Buchanan" și „John Young". După 
cum s-a mai anunțat, sosirea aces
tor nave la Sydney a declanșat 
ample acțiuni de protest. De data 
aceasta, acțiunile se vor desfășura 
în portul Brisbane.

ale mișcării antinucleare
Lee Bermingham, reprezentant 

al organizației „Oamenii pentru 
dezarmarea nucleară", a anunțat că 
prima parte a protestului va ■ avea 
loc la ieșirea navelor din docuri, 
acțiunilor de protest alăturin- 
du-li-se și organizațiile de apărare 
a mediului înconjurător, care au 
subliniat că prezența vaselor nu
cleare americane constituie o ame
nințare pentru securitatea mediu
lui australian.

„Suedia este gata să 
unor rezultate pozitive
STOCKHOLM 14 (Agerpres). — 

Suedia este gata să contribuie pe 
plan internațional la obținerea 
unor rezultate pozitive în domeniul 
dezarmării, a declarat Lennart Bod- 
stroem, ministrul suedez de exter-

contribuie la obținerea 
în domeniul dezarmării"

ne. Preîntâmpinarea cursei înarmă
rilor, precum și distrugerea. în fi
nal, a armelor nucleare de pretu
tindeni, a relevat el, răspund pe 
deplin politicii Suediei în domeniul 
securității și dezarmării.

Pentru transformarea 
într-o regiune fără arme atomice

Pacificului de sud

CANBERRA 14 (Agerpres). —
Guvernul Insulelor Solomon nu va 
permite accesul in porturile sale 

i sau trecerea prin apele teritoriale 
* ale statului a navelor care au la 
ț bord arme nucleare, a declarat pri- 

mul ministru Peter Kenilorea. In-

tr-un interviu acordat revistei 
„Pacific Islands Monthly", care a- 
pare la Sydney, el a subliniat că 
guvernul său sprijină propunerea 
ca regiunea de sud a Pacificului 
să fie proclamată drept zonă fără 
arme nucleare
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DAMASC 14 (Agerpres). — Secre
tarul general al C.C. al Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria, Hafez 
Al-Assad, președintele Republicii 
Arabe Siriene, l-a primit la Damasc 
pe tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, a fost tnminat 
șefului statului . sirian un mesaj 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Tot
odată, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise tovară
șului Hafez Al-Assad și doamnei 
Anisse Al-Assad un cald salut, în
soțit de cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de pace, 
progres și bunăstare poporului sirian 
prieten.

în același timp, din însărcinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, au 
fost adresate cordiale felicitări șefu
lui statului sirian cu prilejul realege
rii sale ca secretar general al C.C. 
al Partidului Baas Arab Socialist și 
al recentei sale reînvestiri In înalta 
funcție de președinte al Republicii 
Arabe Siriene.

Exprimînd vii mulțumiri pentru 
mesajul primit, ca și pentru felicită
rile și urările care i-au fost adresate, 
tovarășul Hafez Al-Assad a rugat 
ca, din partea sa șl a doamnei Anisse 
Al-Assad, să fie transmise tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei

Elena Ceaușescu un cordial salut 
prietenesc, însoțit de cele mai bune 
urări de sănătate, fericire personală 
și succes în întreaga activitate pusă 
în slujba dezvoltării multilaterale a 
României socialiste, iar poporului 
român urări de pace și prosperitate.

In cursul întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru cursul 
ascendent al raporturilor priete
nești româno-siriene și a fost 
evidențiată hotărîrea comună de 
a face totul pentru extinderea 
și adîncirea în continuare a relații
lor bilaterale. în spiritul înțelegeri
lor convenite la cel mai înalt nivel, 
în acest scop s-a convenit să fie 
începute tratative între cele două 
guverne pentru elaborarea unui a- 
cord cu privire la dezvoltarea re
lațiilor economice româno-siriene 
pe perioada 1986—1990 și în perspec
tivă.

Cu prilejul întrevederii au fost 
abordate și unele probleme majore 
ale vieții internaționale, cu deose
bire ale situației din Orientul Mij
lociu.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost reînnoită invitația 
adresată tovarășului Hafez Al-Assad 
și doamnei Anisse Al-Assad de a 
efectua o vizită oficială, de priete
nie. în România, la o dată cît mai 
apropiată. Invitația a fost acceptată 
cu deosebită plăcere, vizita urmind 
a avea loc în cursul anului 1985.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, de 
stimă și deplină înțelegere reciprocă.

Eforturi pentru eliminarea 
stării conflictuale 

din America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager

pres). — Miniștrii de externe din 
țările membre ale Grupului de la 
Contadora — Columbia, Mexic, Pa
nama și Venezuela — și cei din Cos
ta Rica, Guatemala, Honduras, Ni
caragua și Salvador vor participa, 
in această șăptămînă; la o reuniune 
organizată la Brasilia în scopul con
tinuării eforturilor de eliminare a 
piedicilor aflate în calea procesului 
de înlăturare a stării conflictuale 
din America Centrală. Purtătorul de 
cuvînt al Ministerului mexican al 
Relațiilor Externe a precizat că va 
fi luat din nou în discuție proiectul 
Tratatului de pace, securitate și co
operare în America Centrală, In ve
derea eliminării punctelor de diver
gentă care persistă, mai ales în 
problema căilor și mijloacelor de 
efectuare a controlului aplicării pre
vederilor documentului.

| TRANSMIT:

geneva . Tratativele sovieto-americane cu privire 
la armele nucleare si cosmice«

GENEVA 14 (Agerpres). — La Ge
neva a avut loc, joi. o ședință ple
nară a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. 
la tratativele cu privire la armele 
nucleare și cosmice care s-a desfă
șurat la sediul Misiunii permanente 
a S.U.A. pe lingă Oficiul O.N.U.

în cadrul ședinței, șefii celor două 
delegații au făcut declarații în care 
au fost prezentate pozițiile de prin
cipiu ale părților asupra ansamblu
lui problemelor ce fac obiectul ne
gocierilor. după care au urmat dis
cuții. în privința fondului probleme
lor ce fac obiectul negocierilor, păr
țile se călăuzesc după prevederile

declarației comune eovieto-america- 
ne publicate la 8 ianuarie a.c.. după 
întîlnirea de la Geneva a miniștri
lor de externe ai U.R.S.S. și S.U.A. 
S-a precizat că atmosfera din ca
drul ședinței a fost „serioasă, de lu
cru și de respect reciproc".

Paralel cu ședințele plenare, cele 
două părți negociază regulile de pro
cedură după care se va desfășura 
activitatea în ședințele plenare și în 
cele trei grupuri de negocieri.

Următoarea ședință plenară din 
cadrul tratativelor sovieto-americane 
de la Geneva va avea loc marți. 19 
martie.

Vizita delegației parlamentare chineze în U.R.S.S.
MOSCOVA 14 (Agerpres). — De

legația parlamentară chineză, con
dusă de Zhang Chengxian, membru 
al Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari a Republicii Populare Chi
neze, și-a încheiat vizita oficială în 
U.R.S.S., efectuată la invitația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., delegația a fost primită de 
Vasili Kuznețov, prim-vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem al

U.R.S.S., a avut convorbiri cu parla
mentari sovietici, a făcut vizite la 
Kiev și Leningrad.

în cadrul întâlnirii de la Sovietul 
Suprem înainte de plecarea în patrie, 
conducătorul delegației chineze s-a 
pronunțat pentru extinderea relații
lor dintre cele două țări. în numele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze, el a transmis 
invitația ca o delegație a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. să viziteze Chi
na. Invitația a fost acceptată.

Nivel record al datoriei externe a statelor 
In curs de dezvoltare 

Raportul anual al Băncii Mondiale
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

Potrivit raportului anual al Băncii 
Mondiale asupra datoriei internațio
nale, datoria globală a țărilor în 
curs de dezvoltare ar putea totaliza 
la sfîrșitul anului curent 970 miliar
de de dolari, comparativ cu 900 mi
liarde dolari în 1984.

Anul trecut au fost reeșalonate 115 
miliarde dolari datorii ale țărilor în 
curs de dezvoltare, majoritatea din 
America Latină.

Serviciul datoriei a crescut cu 7.7 
la sută, în special datorită ratelor 
ridicate ale dobinzii.

Statele în curs de dezvoltare din 
Africa, Asia și America Latină au 
transferat, în 1984, în statele occiden

tale 92 miliarde de dolari (în contul 
datoriei externe, precum și al do- 
bînzilor). De asemenea, se arată în 
document, menținerea pe piața in
ternațională a unor prețuri reduse 
la produsele de bază a afectat e- 
forturile statelor in ,curs de dezvol
tare exportatoare în direcția dimi
nuării dificultăților lor financiare.

Prezentând statisticile, Anne Krue
ger, vicepreședintă a băncii, a apre
ciat că țările în curs de dezvoltare 
vor continua „cel puțin în 1985 și 
anii următori" să ramburseze mai 
multi bani decît vor obține, ca mij
loace financiare, din celelalte state 
ale lumii.

ORIENTUL MIJLOCIU

In Japonia, demonstrațiile și inițiativele mișcării antinucleare împotriva 
escaladării cursei înarmărilor se extind, cuprinzînd întreaga țară. Hiro- 

. shima, care a cunoscut ororile bombardamentului atomic, este una din 
j localitățile unde acțiunile pentru pace se desfășoară cu o deosebită 
ț intensitate. In fotografie, aspect de la o asemenea manifestație din 
| acest oraș

î

GENEVA 14 (Agerpres). — Comi
sia O.N.U. pentru drepturile omului 
a adoptat o rezoluție care „condam- 
tă energic Israelul pentru violarea 
drepturilor omului" in sudul Liba
nului, anunță agenția France Presse.

In rezoluție, adoptată cu 24 de vo
turi, contra unul și 16 abțineri, se 
cere retragerea imediată și totală a 
Israelului din sudul Libanului.

AMMAN 14 (Agerpres). în ui-, 
târnele zile, autoritățile militare is- 
raeliene de ocupație din teritoriul de 
pe malul de vest al Iordanului au 
arestat peste 200 de studenți și sa- 
lariați, pe care i-au încarcerat in în
chisoarea El Fareea, de lingă Nablus, 
a anunțat postul de radio Amman, 
citat de agenția M.E.N. De aseme
nea, forțele israeliene au instituit

interdicții de circulație asupra unei 
tabere de refugiati palestinieni de 
lîngă Ramallah.

Pe de altă parte, deținuți! arabi 
de la închisoarea „El Damour" con
tinuă pentru a treia șăptămînă gre
va foamei declanșată în semn de 
protest împotriva condițiilor grele 
de detenție.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Președintele Egiptului, Hosni Mu
barak, și-a încheiat vizita oficială în
treprinsă în Statele Unite. Șeful sta
tului egiptean a avut convorbiri cu 
președintele Ronald Reagan, secre
tarul de stat George Shultz și cu alte 
oficialități americane. Au fost abor
date probleme referitoare la situația 
din Orientul Mijlociu și evoluția ra
porturilor bilaterale.

PRIMIRE. Carlos Rafael Rodri- 
I guez, vicepreședinte al Consiliului de ' 
Stat al Republicii Cuba, l-a primit 

I pe Victor Bolojan, ambasador ex- 
I traordinar și plenipotențiar al Re- | 

publicii Socialiste Romania în 
I Cuba, care și-a prezentat scrisorile | 

de acreditare.

ȘEDINȚA A GUVERNULUI AL
GERIAN. La Alger a avut loc o 

I ședință a Consiliului de Miniștri, | 
care a dezbătut probleme legate de 

I dezvoltarea economiei naționale. I
Guvernul a aprobat un program de 
măsuri vizînd valorificarea pămîn- 

Iturilor nefolosite și sprijinirea cui- t 
tivării lor. Au fost adoptate, de 
asemenea, • măsuri privind dezvol- I 
tarea cooperației de producție.

ȘOMAJUL LA NEW YORK. Nu- | 
mărul șomerilor din New York a 

I crescut în luna februarie cu 40 000, i 
ridicindu-se la aproape 300 000, a 
anunțat Biroul american pentru ■ 
statistica muncii. Rata șomajului 
atinge în prezent 9,6 la sută.

REMANIERE LA CARACAS. 
| Președintele Venezuelei, Jaime Lu- I 
sinchi, a procedat la o remaniere 

> guvernamentală, în cadrul căreia 1 
I Simon Alberto Consalvi a fost de- .
semnat ministrul relațiilor externe 
— transmit agențiile internaționale | 
de presă. Au fost numiți, de ase- 

I menea, noi titulari la conducerea I 
ministerelor educației și sănătății.
Deținătorii celorlalte portofolii mi- ' 

Inisteriale importante au fost recon- . 
firmati in funcții.

TRIBUNALUL DIN ROMA a 
I condamnat la pedepse însumînd 67 I 

de ani de închisoare un număr de 
zece teroriști acuzați de mai multe 

I delicte și de participare la organi- i 
zații cu caracter criminal, infor
mează agenția ANSA. Aceste gru- | 
pări — menționează agenția — 

Iș-au reconstituit după dezmembra- I 
rea grupului din Roma al organi
zației teroriste „Prima linca".ACCIDENT. După cum transmite 

I agenția M.T.I., la mina „Zobak", I 
din apropiere de Komlo. s-au pro- 

Idus cîteva explozii de gaze de mi- I 
nă. In subteran se aflau 30 de mi- | 
neri, dintre care 2 au încetat din

I viață, iar 28 au fost salvați. Nouă I 
dintre ei sînt grav răniți.

belgrad.- Concluziile cu privire la înfăptuirea
rolului conducător al U.C.I.
— adoptate la Plenara C.C. al U.C.I.

BELGRAD 14 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Taniug, C.C. 
al U.C.I. a adoptat — la plenara din 
5—6 martie 1985 — Concluziile cu 
privire la înfăptuirea rolului condu
cător al U.C.I. și consolidarea uni
tății sale ideologice și de acțiune.

C.C. al U.C.I. subliniază că în cen
trul activității organizațiilor și con
ducerii partidului și a tuturor fac
torilor sistemului economic și politic 
trebuie 6ă stea în primul rînd creș
terea producției, a exportului și a 
încasărilor în devize, oprirea infla
ției și a scăderii nivelului de trai al 
oamenilor muncii, soluționarea mai 
urgentă a problemelor privind tine
retul.

C.C. al U.C.I. consideră că unita
tea U.C.I. constituie premisa funda
mentală a înfăptuirii rolului său de 
forță politico-ideologică conducătoa
re și, in același timp, garanția unită
ții clasei muncitoare, a egalității în 
drepturi, a frăției și unității po
poarelor și naționalităților din Iugo
slavia. garanția stabilității si dezvol
tării cu succes a societății.

Concluziile adoptate la plenară — 
menționează agenția Taniug — 
constituie un program de acțiune 
pentru angajarea nemijlocită a tu
turor organelor și organizațiilor 
U.C.I. în perioada pînă Ia gel de-al

XIII-lea Congres. Esența dezbaterii 
și a acestor concluzii trebuie să stea 
la baza elaborării platformei pentru 
Congresul al XIII-lea al U.C.I., pen
tru pregătirea congreselor și confe
rințelor U.C. din republici și pro
vincii.

Referindu-se apoi la situația In
ternațională, documentul arată că — 
în pofida unor indicii pozitive în 
direcția negocierilor asupra dezarmă
rii — aceasta este caracterizată de 
ascuțirea numeroaselor contradicții. 
Politica de divizare și confruntare a 
blocurilor, cursa înarmărilor. slă
birea securității internaționale, în
răutățirea permanentă a proceselor 
economice pe plan mondial, mai ales 
a proceselor monetar-financiare. fac 
ca situația economică și politică a 
multor state, dar în primul rînd a 
țărilor în curs de dezvoltare, să de
vină tot mai complexă. O asemenea 
situație are și anumite repercusiuni 
negative asupra poziției internațio
nale a R.S.F.I., situație care trebuie 
înlăturată și depășită în primul rînd 
prin bizuirea pe forțele proprii, prin- 
tr-o mai bună folosire a întregului 
potențial, prin angajarea la maxi- 
mun a tuturor factorilor din socie
tate și consolidarea unității U.C.I. șl 
a societății in ansamblu.

Evoluția conflictului
BAGDAD 14 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar irakian, 
citat de agențiile Reuter și France 
Presse, a anunțat, la Bagdad, că for
țele aeriene irakiene au atacat joi 
dimineața orașele iraniene Teheran 
și Tabriz.

TEHERAN 14 (Agerpres). — Agen
ția IRNA, citată d« agențiile inter-

dintre Iran și Irak
naționale de presă, a informat că ar
tileria iraniană a lansat joi dimi
neața o rachetă asupra Bagdadului. 
Totodată, potrivit surselor mențio
nate, forțele iraniene au deschis, 
ulterior, focul asupra portului Basra 
și a altor orașe irakiene. Pe de altă 
parte, agenția IRNA relatează că 
avioane irakiene au bombardat cu 
rachete orașele Teheran și Tabriz.

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

ÎNȚELEGERE Șl COLABORARE INTERNAȚIONALĂ

Inițiative și demersuri consecvente 

pentru crearea unei zone a păcii 

și colaborării in Balcani
„Vom acționa cu toată hotărîrea pentru dezvol

tarea conlucrării multilaterale între țările din Balcani, 
pentru transformarea acestei zone într-o regiune a pă
cii și colaborării, fără arme nucleare și fără baze mili
tare străine".

NICOLAE CEAUȘESCU
Punind mai presus de orice, și In politica externă, ca și în cea internă, 

slujirea neabătută a intereselor fundamentale ale poporului român, partidul 
nostru a manifestat și manifestă o preocupare neslăbită pentru asigurarea 
păcii și întărirea cooperării în Peninsula Balcanică. Așa cum este știut, în pro
gramul de politică externă al Partidului Comunist Român, al statului nostru - 
program cu care Frontul Democrației și Unității Socialiste se prezintă în fața 
alegătorilor — sînt formulate, în spiritul unei înalte responsabilități pentru des
tinele omenirii, propuneri concrete pentru înfăptuirea dezarmării, pentru opri
rea cursului spre încordare, pentru afirmarea destinderii, înțelegerii și colabo
rării pe întregul continent și în lumea întreagă. Iar în ansamblul acestor 
propuneri se înscriu la loc de frunte inițiativele și demersurile consecvente 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a bunei vecinătăți, a păcii și cooperării, fără arme nucleare și fără 
baze militare străine, ca parte componentă a eforturilor pentru realizarea 
securității europene.

Interese și preocupări co
mune — un vast cîmp de co
laborare. Anii dintre cele două
legislaturi consemnează astfel mul
tiple propuneri și inițiative ale to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
scopul întăririi încrederii, al promo
vării largi a cooperării interbalca- 
nice.

însemnătatea pe care România, 
președintele ei o acordă instaurării 
în Balcani a unui climat de înțe
legere și bună vecinătate este deter
minată, deopotrivă, atît de învăță
mintele istoriei, cît și de cerințele 
stringente ale actualității. în pofida 
manevrelor din trecut ale marilor 
imperii, urmărind dezbinarea și în
vrăjbirea popoarelor din Balcani, is

toria oferă numeroase exemple de 
colaborare și înțelegere între forțele 
politice realiste, între cercuri ale 
vieții economice, științifice și cultu
rale ale țărilor din regiune. Pornind 
de la aceste tradiții, ca și de la in
teresele și preocupările comune ale 
țărilor balcanice, România consideră 
că în prezent există un cîmp vast 
de afirmare.a eforturilor lor unite 
pentru apărarea păcii, pentru dez
voltarea colaborării pe multiple pla
nuri, în interesul reciproc al destin
derii și securității pe întregul con
tinent european.

în acest sens a acționat și acțio
nează România socialistă cu neabă
tută consecvență. Edificator în 
această privință este tabloul de an
samblu al raporturilor României cu 
celelalte țări balcanice. Ca rezultat 
al eforturilor neobosite ale partidu
lui și statului nostru, al vastei acti
vități desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, România are în 
prezent relații deosebit de bune, de 
prietenie și colaborare, practic, cu 
toate țările balcanice. Un rol deter
minant în impulsionarea ansamblu
lui relațiilor României cu celelalte 
state din Balcani au avut, și în pe
rioada dintre cele două legislaturi, 
frecventele întâlniri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii 
Bulgariei, Iugoslaviei, Greciei și 
Turciei, fie la București, fie în

tâmpul vizitelor efectuate în țările 
respective.

Avantajele bunei vecină- 
țqțj Au cunoscut o continuă dez
voltare colaborarea și cooperarea 
economică dintre România și cele
lalte țări din Balcani, pe baza res
pectării principiilor independentei, 
suveranității, egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc. Corespunzător 
posibilităților sporite de la an la an. 
oferite de economiile naționale ale 
fiecărui stat in parte, România a 
convenit la nivel guvernamental cu 
partenerii săi acorduri și înțelegeri 
menite a promova creșterea și diver
sificarea schimburilor comerciale. 
Documentele semnate în această pe
rioadă de tara noastră cu alte state 
din regiune — programe de lungă 
durată, acorduri-cadru. acorduri co
mune — conferă stabilitate, deschid 
noi perspective dezvoltării schimbu
rilor de bunuri materiale, aprofun
dării cooperării economice. Au fost 
identificate și convenite forme noi. 
superioare, de cooperare în produc
ție, pornind de la caracterul comple
mentar al economiilor naționale, de 
la dorința firească de a valorifica 
avantajele apropierii geografice. Ast
fel, conlucrarea rodnică a României 
cu statele balcanice, desfășurată în 
ultimii ani, îmbracă o gamă largă de 
domenii — de la utilizarea complexă 
a potențialului hidroenergetic al 
Dunării la cooperarea in ramuri in
dustriale de vîrf — cum sînt con
strucțiile de mașini, electronica, 
electrotehnica, chimia — Ia realiza
rea în comun a noi obiective econo
mice de interes reciproc în dome
niile siderurgic. energetic, minier. 
In acest scop, in ultimii ani au fost 
organizate o serie de reuniuni ale 
țărilor din Balcani privind dezvol
tarea colaborării în domenii de in
teres comun cum sînt : comunicațiile 
și telecomunicațiile, transporturile, 
energia și materiile prime, turismul. 
O evoluție continuu ascendentă în
registrează și schimburile culturale 
și tehnico-științifice.

Vizitele președintelui Nicolae 
Ceaușescu în statele din regiune, 
dialogul purtat cu ocazia întâlnirilor 
la nivel înalt desfășurate la Bucu
rești au prilejuit reafirmarea con
stantă a poziției țării noastre privind 
necesitatea soluționării pe calea tra
tativelor a tuturor problemelor exis
tente între țările balcanice. în mod 
constant tara noastră s-a pronunțat 
și se pronunță pentru intensificarea 
eforturilor în vederea soluționării 
politice, prin negocieri, a problemei

VOTÎND CANDIDAȚII FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII 
SOCIALISTE. CETĂȚENII PATRIEI ÎȘI DAU VOTUL PENTRU CON
TINUAREA POLITICII PARTIDULUI ȘI STATULUI NOSTRU. CON
SACRATA asigurării unui climat de pace și securitate in 
ZONA NOASTRĂ GEOGRAFICA, ÎN BALCANI. ÎN DEPLIN ACORD 
CU NĂZUINȚELE profunde ale poporului roman, ca și ale 
CELORLALTE POPOARE DIN REGIUNE DE A TRAI ÎN BUNA ÎN
ȚELEGERE ȘI COLABORARE. ÎN INTERESUL RECIPROC AL CAU
ZEI SECURITĂȚII ȘI PĂCII ÎN EUROPA ȘI ÎN LUME !

Ciprului, corespunzător intereselor 
conviețuirii pașnice a celor două co
munități, asigurării independenței și 
integrității teritoriale a insulei.

Rezultatele ce încununează efortu
rile țării noastre pentru consolidarea 
climatului de bună vecinătate si con
lucrare în Balcani confirmă pe de
plin, la scară regională, teza pro-

rășul Nicolae Ceaușescu a prezentat 
propunerea privind organizarea unei 
întâlniri la nivel înalt a statelor bal
canice, avînd ca obiectiv amplifica
rea colaborării multilaterale, dezvol
tarea înțelegerii și destinderii în re
giune, transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii, fără arme nucleare 
și fără baze militare străine.

Și in perioada ultimei legislaturi, relațiile economice ale României cu 
țările balcanice au înregistrat o evoluție mereu ascendentă :

• Cu R.P. BULGARIA, volumul schimburilor de bunuri materiale s-a 
dublat de la un cincinal la altul. In decembrie 1984, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au semnat la București „Programul de lungă 
durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice 
intre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria".

• Cu R.S.F. IUGOSLAVIA, înțelegerile și acordurile comune prevăd 
creșterea mai puternică a volumului schimburilor economice și a coope
rării in producție. Se realizează al doilea complex hidroenergetic pe 
Dunâre - „Porțile de Fier II".

• Cu GRECIA, numai in primii ani ai actualului cincinal volumul 
schimburilor comerciale a crescut de aproape 3 ori. O nouâ și amplă 
perspectivă pentru extinderea și diversificarea colaborării in domeniul 
producției de bunuri materiale a deschis Acordul-cadru privind direcțiile 
dezvoltării cooperării economice, industriale și tehnico-științifice, semnat 
în 1982.

• Cu TURCIA, pornindu-se de la un volum al schimburilor comerciale 
de circa 300 milioane de dolari in 1980, s-a stabilit ca acesta sâ 
atingă, incâ înainte de sfîrșitul actualului cincinal, peste 700 milioane 
de dolari anual. Țara noastră participă la modernizarea Combinatului 
metalurgic de Io Karabiik, precum și la realizarea in comun de noi 
obiective.

movată consecvent de președintele 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia. în 
pofida deosebirilor de orînduire so
cială sau a apartenenței la grupări, 
militare diferite, interesele majore 
ale popoarelor din această parte a 
continentului, aspirațiile și idealurile 
lor comune fac intru totul posibilă 
o colaborare rodnică, reciproc avan
tajoasă.

Securitatea in Balcani —
aport la cauza securității
europene. Evaluînd cu luciditate
și profund realism evoluțiile de pină 
acum și experiența dobîndită. tova-

Această inițiativă, cum se știe, 
întrunește adeziunea șl sprijinul altor 
state șl guverne ‘din regiune. Fără 
îndoială, crearea unei zone denu- 
clearizate in Balcani — pentru care 
există efectiv în prezent premise fa
vorabile — s-ar înscrie ca o măsură 
de mare însemnătate pentru restrin- 
gerea ariei de răspindire a arsena
lelor nucleare, ca o contribuție con
cretă 1a promovarea păcii și secu
rității în Europa, eforturile Româ
niei, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru realizarea acestui 
deziderat întrunind o largă recunoaș
tere și prețuire pe plan continental 
și la scară internațională.

Petre STĂNCESCU
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