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$/ mașinile trebuie
să își refacă puterile
în acest an, pe ansamblul econo

miei naționale, intr-un singur minut 
se realizează o producție in valoare 
de circa 2,5 milioane lei. în anul 1985, 
valoarea unui minut va crește la 3,8 
milioane lei. Așadar, timpul devine 
tot mai prețios,. Bineînțeles, aceste 
niveluri pot fi atinse numai în con
dițiile folosirii la întreaga capacitate, 
cu maximum de randament a bazei 
tehnico-materiale, a tuturor mașini
lor, utilajelor și instalațiilor. Este de 
la sine înțeles că orice defecțiune 
accidentală, orice întrerupere nepre
văzută a fluxului tehilologic are re
percusiuni negative . asupra produc
ției.

Iată de ce, in vederea utilizării 
Intensive a capacităților de producție, 
a tuturor fondurilor fixe din econo
mie este necesar să fie luate măsuri 
lerme pentru organizarea în cele mai 
bune condiții a activității de întreți
nere și reparații a întregului parc de 
utilaje și instalații din dotarea uni
tăților. Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., . 
organele și organizațiile de partid, 
conducerile întreprinderilor trebuie să 
facă din problema întreținerii și re
parațiilor capitale o parte esențială 
a activității de producție. Concepția 
unor cadre de conducere și specialiști, 
care cred că pot amina o lună, un 
trimestru sau chiar un an revizia 
tehnică a unui utilaj pentru a înde
plini mai ușor sarcinile de producție 
„la zi", este neeconomică, contrară 
principiului autoconducerii muncito
rești și autogestiunii.

Zestrea tehnică de care dispunem, 
creată printr-un mare efort de in
vestiții de către stat, nu poate fi 
folosită oricum; negdspodărește, în
câlcind cele mai elementare norme ' 
tehnologice, de întreținere și re
parații. Practica a dovedit că, in
tr-un viitor mai apropiat sau mai 
îndepărtat, consecințele se răsfrîng tot 
asupra producției. Cine a gîndit și

■ procedat in acest fel pină acum s-a 
putut convinge — deși nu era nevoie 
de o astfel de demonstrație — că 
prin întreținerea necorespunzătoare a 
utilajelor și instalațiilor, prin „for
țarea" lor, mai mult s-a pierdut decit 
s-a cîștigat. în acest sens, este eloc
ventă situația de la Ministerul In
dustriei Chimice, unde, ca urmare a 
proastei funcționări a instalațiilor, 
s-au pierdut 5—6 procente din pro
ducție. Situație valabilă și în alte 
sectoare de activitate. în Comunica
tul cu privire la îndeplinirea Planu
lui național unic de dezvoltare eco- 
nomioo-socială pe anul 1979 se arată 
că, la unele produse, prevederile nu 
au fost realizate integral ca urmare, 
în special, a unor întreruperi nejus
tificate in funcționarea instalațiilor, 
a întârzierilor înregistrate în intrarea 
în exploatare a unor capacități de 
producție, neatingerii parametrilor 
proiectați sau utilizării incomplete a 
utilajelor în unele unități.

•Din păcate, exemplele nu lipsesc. 
Așa, de pildă, într-o serie de unități 
mari, cu o bază materială puternică, 
de inaltă tehnicitate, cum ar fi com
binatele chimice din Craiova și Tirgu 
Mureș, întreprinderea de 
grele — București, Combinatul 
îngrășăminte chimice din Turnu Mă-

gurele, întreprinderea „Carbosin" — 
Copșa Mică ș.a., reparațiile și revi
ziile tehnice ale unor utilaje în va
loare de sute de milioane de lei se 
amină in mod nejustificat de la un 
an Ia altul. Dar pe lîngă faptul că 
unele utilaje nu sînt cuprinse în 
planurile anuale de reparații, nici 
programările făcute nu se respectă.

Respectarea neabătută 

a programului de 

întreținere și reparare 

a utilajelor — sarcină 

de plan a tuturor 

colectivelor din economie

„Avem o oomandă urgentă șl nu pu
tem scoate acum mașina din func
țiune" — se spune adesea. „Și apoi, 
instalația este încă bună, mai merge" 
— se încearcă să se și argumenteze.

Da; utilajul mai merge pentru că 
marea majoritate a fondurilor fixe 
existente în prezent în economia 
noastră sînt puse în funcțiune în 
ultimii 10 ani, sînt deci relativ noi și 
au un potențial tehnic ridicat. De
altfel. este cu totul anormal să sa 
considere că reviziile și reparațiile 
trebuie să se facă atunci cînd mași
nile s-au defectat, cînd au ajuns „pe 
butuci". întreținerea utilajelor are un

nătățirea performanțelor tehnice. Ca
drele de conducere din economie, 
specialiștii să nu uite că actuala bază 
tehnică trebuie folosită încă mult 
timp de aici înainte. încâlcind acum 
normele tehnice de întreținere și re
parare a fondurilor fixe, planul pe 
această lună sau trimestru poate fi 
îndeplinit. Dar mîine va mai func
ționa cu același randament mașina 
care este „forțată" azi ? Dealtfel, in 
aceasta constă o latură esențială a 
responsabilității muncitorești, fiecare 
muncitor, maistru, inginer din unită
țile economice avînd obligația pri
mordială de a îngriji bine și repara- 
la timp mașinile și utilajele pentru 
a asigura desfășurarea normală a 
producției.

Tot atît de dăunătoare este și ten
dința unor cadre de conducere din 
ministere, centrale economice și în
treprinderi de a lăsa pe ultimul plan 
sau chiar de a renunța la dezvoltarea 
sectoarelor de întreținere și reparații 
pe măsura extinderii capacităților de 
producție din unele unități. La între
prinderea constructoare de mașini 
din Reșița sau la „Steagul roșu" — 
Brașov, pentru a da numai două 
exemple, deși ele sînt cu mult mai 
numeroase, capacitatea sectoarelor de 
reparații a rămas aceeași de ani de 
zile, deși unitățile respective s-au 
dezvoltat mult în ultimul timp. Oare 
se crede că va veni cineva din afară, 
din altă unitate să execute toate re
viziile și reparațiile necesare ? O 
asemenea optică s-a dovedit întot
deauna păgubitoare.

Calculele arată că, din totalul lu
crărilor executate, circa două treimi 
revin reparațiilor curente și reviziilor 
tehnice, iar reparațiile capitale re-
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SOCIALISTE
înfăptuirea Programului 

lui, a istoricelor hotăiîri adoptate 
de al Xll-lea Congres al Partidului 
Comunist Român va determina ridi
carea pe o treaptă superioară a bu
năstării poporului și realizarea unei 
noi calități a vieții, dezvoltarea ge
nerală a civilizației materiale și spi-

MUNCII DE LA ORAȘE ȘI
partidu- rituale a societății noastre socialiste, 

afirmarea tot mai puternică a uma
nismului revoluționar, în centrul că
ruia se află demnitatea, libertatea și 
fericirea omului.

Frontul Democrației și Unității So
cialiste adresează întregului popor 
chemarea ca — prin eforturile tutu-

CHEAMĂ
I

SATE!
ror locuitorilor, prin creșterea spiri
tului de inițiativă în producție, a spi
ritului gospodăresc — să contribuie 
la dezvoltarea economică a țării, ga
ranția sigură a creșterii continue a 
nivelului de trai al întregului nostru
popor.

Votrnd candidați! Frontului Democrației și Unității Socialiste,
votați pentru o viață nouă, pentru fericirea familiilor și viitorul 
luminos ai copiilor noștri, pentru prosperitatea României socialiste!

VIAȚA OAMENILOR.

LA O NOUA CALITATE 
A MUNCII- 

©MGUĂt CALITATE A VIEȚII
PAGINA A III-A

I

VIAȚA ȚĂRII,
ÎN CADENȚA

(Continuare în pag. a V-a)

mașini 
de

defecțiuni accidentale, eliminarea 
eventualelor deficiențe constatate pe 
parcursul exploatării șl chiar îmbu-

efectuate de unitățile deținătoare

IN FABRICAȚIE DE SERIE

Victor TULBURE

să intilnesc 
atît de caracte- 
unui anume stil

Constructorii șt montorii lucrează în aceste zile in ritm susținut pentru asigurarea condițiilor necesare 
intrării în funcțiune a primului obiectiv al chimiei din județul Sălaj - întreprinderea de anvelope clin 
Zalău. Noua unitate, în halele căreia se montează utilajele tehnologice, în majoritate fabricate in 

țară, va produce anvelope radiale necesare autocamioanelor de mare capacitate

Din geografia marilor împliniri socialiste
VOTAȚI CULORILE

ROMANE!
Din primul ceas al dimineții 
și-al cîntecului ciocirliei, 
sub cerul păcii și al vieții 
Votați azurul României I

Sporind al patriei tezaur 
cu brațul viu al hărniciei, 
Votați talazele de aur 
din lanurile României I

Vestind un ev fără războaie 
pe un pămînt al armoniei, 
Votați a purpurei văpaie 
ce arde-n pieptul României I

R E V O L U ȚI EI S O CIA LI S T E
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Sol generos pentru
floarea poeziei

Instalații pentru 
utilizarea 

energiei solare
Specialiștii Institutului de 

cercetări pentru construcții șl 
economia construcțiilor au ela
borat, recent, noi soluții menite 
să contribuie la extinderea uti
lizării și perfecționarea mijloa
celor 
lare. 
vede 
claie 
unui 
din mediul rural și urban, pre
cum și a unor unități industria
le și comerciale.

Astfel, la cererea unor benefi
ciari din țară, specialiștii insti
tutului au realizat — în condiții 
specifice fiecărui loc de ampla
sare — instalații complexe so
lare pentru încălzirea apei me
najere și de termoficare. între
prinderea de mașini grele din 
București (I.M.G.B.). de pildă, 
va fi dotată, in 1980. cu o stație- 
pilot de mare randament — 
asemănătoare cu cea montată, 
anul trecut, la Mangalia pentru 
încălzirea apei necesare unui 
număr de trei mari hoteluri. 
Aceasta va duce la recuperarea 
a circa 60 la sută din combusti
bilul folosit, in prezent, pentru 
încălzirea apei. Vor fi dotate, 
de asemenea, cu instalații solare 
Fabrica de piine din orașul Ad- 
jud, precum și unele unități 
bucureștene ale alimentației pu
blice.

De menționat că, susținind 
efortul depus de specialiștii din 
cercetarea științifică și ingine
rie tehnologică, întreprinderile 
de frigidere Găești și „Elec- 
trometal" din Timișoara au asi
milat în fabricația de serie pa
nourile captatoare și alte insta
lații solare.

de folosire a energiei so- 
în baza acestora, se pre- 
dotarea cu instalații spe- 
și cu captatori solari a 

mare număr de locuințe

(Agerpres)

Pe vatra Daciei bătrîne 
urmînd Partidul Omeniei, 
Votați culorile române 
și viitorul României I

SPECIFIC ȘI DEFINITORIU DEZVOLTĂRII DEMOCRATICE A SOCSITĂTII NOASTRE :

Unitatea
și

indisolubila dintre drepturile 
îndatoririle cetățenești

O coordonată majoră a sistemului 
democrației noastre socialiste o con
stituie unitatea organică dintre drep
turile și îndatoririle tuturor cetățe
nilor. Este o unitate ce decurge din 
însăși concepția partidului nostru 
despre democrație, înțeleasă nu doar 
ca un principiu politic, un principiu 
diriguitor al funcționării statului și 
organismelor sale, ci ca o compo
nentă esențială și majoră a socialis
mului durat în adevărata lui lumină, 
pe temelia principiilor umanismului 
consecvent. Este concepția căreia 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, i-a dat o 
expresie cit se poate de limpede, 
arătind că democrația implică asigu
rarea deplinei egalități între oameni, 
realizarea unor relații economice și 
sociale echitabile, care să permită 
fiecărui cetățean să ducă o viață 
demnă — de la accesul liber la învă- 
țămint, cultură și știință pină la po
sibilitatea participării directe a oa
menilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, la conducerea întregii so
cietăți. „Numai o asemenea abordare 
practică a problemei democrației — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— poate asigura afirmarea plenară a

personalității umane, corespunde cau
zei descătușării omului, care să fie 
cu adevărat liber, stăpîn pe destinele 
sale".

Desigur, înfăptuirea în practică 
a idealurilor de egalitate și drep
tate socială pentru toți cetățenii 
presupune asigurarea condițiilor eco-

socialistă, cu alte cuvinte prin îmbi
narea indisolubilă a drepturilor de
mocratice cu îndatoririle cetățenești.

Merită să amintim în această ordi
ne de idei faptul că democrația so
cialistă, ca expresie a umanismului 
revoluționar, concepe realizarea feri
cirii personale în contextul făuririi

prof. univ. dr. Nicolae KALLOS

nomice, politice, juridice adecva
te. După cum constată cu deplin 
temei științific Programul parti
dului, crearea unor asemenea con
diții — din ce în ce mai bune, co
respunzător posibilităților superioare 
asigurate prin înaintarea pe calea so
cialismului — este ceea ce deosebește 
în mod esențial democrația socialistă 
de democrația burgheză care se măr
ginește să proclame . formal anumite 
drepturi democratice, dar nu asigură 
condițiile materiale și cadrul social 
necesar exercitării lor. Firește că 
toate acestea sînt posibile numai 
printr-o intensă participare a mase
lor la întreaga operă de construcție

fericirii întregului popor. într-adevăr, 
umanismul socialist se întemeiază 
pe relații de colaborare și stimă re
ciprocă între, toți membrii societății, 
pe libertatea omului de a acționa 
conștient pentru afirmarea persona
lității sale. Spre deosebire însă de 
ideologia burgheză liberală 'și neoli- 
berală, societatea noastră nu con
cepe libertatea, individuală în afa
ra libertăților colective, în afara 
răspunderii indivizilor față de. inte
resele și soarta colectivității. „Dez
voltarea largă a drepturilor și liber
tăților cetățenești în cadrul orînduirii 
noastre, adincirea și perfecționarea 
democrației socialiste — se arată în

Programul partidului — nu pot fi 
concepute în afara răspunderii sociale 
a fiecărei persoane față de interesele 
generale ale societății, în afara con
științei datoriei fiecăruia de a face 
totul pentru bunăstarea și fericirea 
întregului popor, pentru cauza socia
lismului și comunismului". Recunoaș
terea unității indestructibile dintre 
drepturi și îndatoriri, înaltul simț de 
răspundere față de ele constituie o 
trăsătură esențială a conștiinței înain
tate a făuritorilor societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în repetate rînduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a remarcat faptul 
că în societatea noastră socialistă, în 
care partidului comunist îi revine 
rolul conducător, democrația de 
partid servește drept model, pro
totip pentru democrația socialistă» 
dezvoltarea democrației de partid 
reprezentând una din premisele esen
țiale ale dezvoltării democrației so
cialiste. Invocăm această idee a con
ducătorului partidului și statului 
nostru, cu multiple și importante 
implicații, deoarece, în opinia noas
tră, îmbinarea armonioasă a dreptu-
(Continuare în pag. a IV-a)

De cit timp n-ați 
mai fost la Drăgășani? 
ne-a întrebat primul 
secretar al Comitetu
lui județean al P.C.R. 
Rîmnicu Vilcea, tova
rășul Teodor Copiah. 
Și atunci mi-am dat 
seama că stăteau să 
se împlinească patru 
ani de cînd cunoscu
sem acest oraș a cărui 
imagine se constituise 
pentru mine doar din 
file de istorie, înce- 
pînd cu luptele pentru 
libertate de la începu
tul secolului trecut și 
destinul nefericit al 
lui Gib Mihăescu. A- 
tunci, timp de două 
zile, am putut să văd, 
in cas.a memorială, lu
neta celebră a scriito
rului, 
casele 
ristice 
de viață de altădată, 
dar și să iau cunoștin
ță de ritmul unei mo
derne activități indus
triale, la întreprinde
rea. de talpă și încăl
țăminte din cauciuc.

— Acum, n-o să-l 
mai recunoașteți, ne-a 
spus interlocutorul 
nostru.

Intr-adevăr, plecînd 
cu poetul Lucian A- 
vramescu din Rimni- 
cu Vilcea spre Drăgă
șani în amiaza unei 
zile de iarnă, care nu 
vrea' să plece, cu cit 
pătrundeam spre cen- 

■ tru nu mai recunoș
team orașul, așa cum 
îl lăsasem doar cu pa
tru ani în urmă. Se 
construiește, și încă 
intens. Se lucrează in
tr-un ritm febril. Doar 
citeva repere m-au a- 
jutat să mă orientez 
intr-un oraș transfor
mat in șantier.

— Orașul, destul de 
încercat de cutremu
rul de acum trei ani, 
s-a schimbat și mai 
ales se schimbă în 
bine. 740 mp de spa
ții comerciale noi au 
și intrat in folosință. 
Oamenii se mută în 
apartamente noi. 291 
și-au primit deja lo
catarii; încă 600 vor fi 
date în folosință in 
cursul acestui an, ne 
spune entuziastul pri
mar al orașului, Vasi- 
le Suciu.

Mergem 
care nu-și 
așa cum 
doar înfățișarea, ci va 
chema locuitorii săi 
la un. alt mod de via
ță. Prin ceea ce este

proiectat să se. con
struiască in viitorul 
apropiat ii va face pe 
oameni să trăiască nu 
numai substanțiale 
îmbunătățiri ale exis
tenței materiale, ci și 
a celei spirituale, li 
întîlnim dis-de-dimi- 
neață muncind pe șan
tiere, 
crind ... .... ......
derea de talpă și în
călțăminte din cauciuc, 
unde directorul Sabin 
Diculescu ne conduce 
in halele luminoase. 
Admirăm indemina- 
rea cu care tinerele 
muncitoare stăpinesc 
complicate mașini mo
derne.

După-amiază ne în
tîlnim în sala casei 
de cultură, unde are

ii vedem lu- 
la Intreprin-

însemnări 
de Valeriu 
RÂPEANU

prin orașul 
va schimba, 
se spune,

loc o adunare cetățe
nească din circum
scripțiile 27 județeană 
și circumscripțiile 4, 5 
și 17 orășenești. Rind 
pe rînd. din sală ale
gătorii vin la tribună 
și înfățișează propune
rile. Oamenii nu folo
sesc vorbe mari: pro
punerile sînt concre
te. ‘'Ne bucură fap
tul că vorbitorii amin
tesc, și nu în trea
căt, despre necesitatea 
unei noi librării, care, 
sînt asigurați, se va 
deschide pină la 1 mai 
anul acesta. E un dia
log concret, eficace in
tre cei ce 
și cei ce îi 
zenta în 
populare, 
și județene;
avea răspunderi cit se 
poate de mari față de 
oamenii unui oraș nău 
in care, în timpul noii 
legislaturi, se vor da 
ir( folosință noi obiec
tive industriale, noi 
fabrici de utilitate pu
blică imediată. Pre
zența lor se va răsfrîn- 
ge asupra vieții oame
nilor.

Iar. dialogul alegă- 
tor-candidat a fost 
continuat și împlinit 
cu dialogul dintre cei 
care venisem pentru 
„lansarea" unui volum 
de poezie, cohsiderind 
că nu-i loc mai potri
vit să-l înfățișăm pu
blicului decit aici,

vor alene 
vor repre- 

consilii 
orășenești 
cei ce vor

unde oamenii stau de 
vorbă in chip firesc, 
despre prezentul și! 
viitorul lor. Era nou! 
volum de versuri al 
poetului Lucian Avra- 
mescu, apărut recent 
la Editura .,Emines-, 
cu". Am simțit aceeași, 
caldă receptivitate, a- 
celași interes, aceeași 
pasiune față de poe
zie, din partea celor ce 
discutaseră cu atita 
responsabilitate și mă
sură problemele prac
tice, concrete ale vie
ții lor. Mi-am dat sea
ma încă o dată că to
tul se înlănțuie firesc, 
că acești oameni — ca 
și oamenii din alte 
locuri ale țării — s-au 
deprins de mult să pri
mească floarea poe
ziei, pe care le-o adu
ceam în acele clipe, 
ca pe o împlinire fi
rească a unei cerințe 
ce ii privea deopotri
vă, ca și ceea ce dis
cutaseră pină atunci 
despre orașul lor. Am 
simțit că arta care se 
implică în viața oame
nilor comunicîndu-le 
un mesaj de frumuse
țe autentică este 
primită cu o bucurie 
spirituală sinceră, că 
dorința de a cunoaște 
a acestor oameni este 
atît de mare incit am 
fi stat cu toții multe 
ore împreună. Am în
țeles o dată în plus că 
munca este solul op
tim pentru floarea 
poeziei. Și cînd li s-a 
citit un frumos poem 
în proză despre orașul 
lor, poem care tocmai 
apăruse în „Scinteia 
tineretului", am deslu
șit pe fețele oameni
lor expresia unei 
bucurii autentice.

Apoi întîlnirea s-a 
prelungit în holul ca
sei de cultură, unde 
standurile de cărți au 
fost ’ 
ta te 
mai 
care 
sentimentul că au dis
cutat temeinic despre 
orașul și viața lor, du- 
cînd totodată acasă 
lamura poeziei, cartea 
nouă a scriitorilor de 
astăzi, apariții recente 
ale unei literaturi care 
face parte' organică 
din existența lor coti
diană.

...Ceea ce ne-a do- 
vedit-o pe deplin o 
rodnică adunare cetă
țenească, la Drăgă
șani.

literalmente asal- 
de cei tineri și 
puțin tineri, fie- 
plecînd de aici cu
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Cind am aflat că „marele mutilat 
de război", PloieștiuL orașul care a 
ieșit din ultima conflagrație mondia
lă cu trupul distrus în proporție de 
șaptezeci la sută, produce astăzi in 
unitățile sale industriale tot atît cit 
producea întreaga țară în anul 1933 
și că aproape o șeptime din întregul 
export industrial al României, .se 
realizează cu produse finalizate în 
urbea dintre Prahova și Teleajen am 
avut revelația puterii economice, a 
acestei adevărate metropole româ
nești a „aurului negru" și a înaltu
lui grad de dezvoltare la care a ajuns 
priceperea tehnică a ploieștenilor, oa
meni ai unor nedezmințite ambiții. 
„Eu ii cunosc bine pe ploieșteni ; știu 
de ce silit capabili — spunea tovară
șul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la 27 mai 1972, la adunarea 
Îopulară din municipiul Ploiești, 
ntr-adevăr, ploieștenii au o glorioa

să tradiție de luptă pentru eliberarea 
națională și socială, o bogată tradi
ție de luptă revoluționară ; noi știm 
că partidul nostru comunist are un 
sprijin de nădejde in întreaga popu
lație din Ploiești, ca dealtfel în în
tregul popor roman".

Faptul că atit cit producea puterea 
industrială a țării din 1938 dă astăzi 
Ploieștiul singur demonstrează nu 
numai creșterea puterii economice a 
acestui vechi oraș românesc, d și sal
tul calitativ al fondului uman ploieș
tean, creșterea cu adevărat „explo
zivă" a capacităților creatoare ale 
ploieștenilor făcind inutile orice alte 
comparații cu privire la el însuși și 
la diferitele etape de devenire a aces
tui oraș în ultimii 35 de ani. Situat 
la intersecția meridianului 23 de gra
de și 11 minute — care. împarte con
tinentul nostra de la Est la Vest a- 
proximativ in două părți egale — cu 
paralela de 44 de grade și 36 minute 
(la mijlocul distanței dintre Ecuator 
și Polul Nord) — Ploieștiul se află 
în centrul geografic al Europei și în 
inima emisferei boreale. Cu toate 
acestea, ploieștenii nu-și consideră 
orașul lor „buricul pămintului", ci 
doar vatra multiseculară a strămoși
lor lor, locul unde aceștia au visat 
și au luptat, lăsîndu-.le moștenire 
urmașilor ambiția de a crește și a se 
înmulți, de a face din orașul lor atît 
de greu încercat de vicisitudinile 
istoriei frunte de țară.

Ploieștiul n-are antichități, nici 
ruini de cetăți medievale, nici case 
vechi peste 150 de ani. Memoria isto^ 
riei a tezaurizat însă aici faptele unor 
epoci fără de care nu se poate scrie 
cronica de luptă a proletariatului ro
mân. Aici și-a înființat Teodor Me- 
hedințeanu, în 1857, prima rafinărie 
de petrol din țară și a treia din lume, 
aici și-a instalat doi ani mai tîrziu 
domnitorul Cuza tabăra., militată, 
despre care, Xenopol scria că „ea ri
dică moralul poporului și deșteaptă 
in el încrederea în sine", aici a trăit 
și a activat timp de patruzeci de ani 
Constantin Dobrogeanu-Ghefea, aici 
s-a născut Ștefan Gheorghiu, organi
zatorul cluburilor socialiste muncito
rești, autorul celebrului manifest 
„Război războiului", aici s-au desfă
șurat, în 1922, lucrările celui de-al 
doilea congres al partidului ; de aici

OAMENILOR, VIATA TĂRII,
IN CADENȚA REVOLUȚIEI SOCIALISTE9

s-au declanșat marile greve ale pro
letariatului român din februarie 1933. 
Revoluția din august 1944 și marile 
acte politice care i-au urmat au găsit 
în Ploiești nu numai o baricadă de 
luptă ridicată în calea celor ce voiau 
să întoarcă roata istoriei, ci și 
neclintita hotărire a muncitorimii 
prahovene de a apăra și a urma 
partidul comuniștilor in nobila si 
istorica lui misiune de a instaura so
cietatea socialistă pe pămintul româ
nesc. Ploieștenii au fost întotdeauna 
în avangardă. La 8 august 1870 ei 
și-au declarat orașul ’ republică.

Forța unor nedezmințite ambiții creatoare.,.
J» -A •>

EVOCĂRI ALE PARTICIPANȚILOR PLOIEȘTENI LA BĂTĂLIA PENTRU DEMOCRAȚIE DIN 6 MARTIE 1945

© Argument electoral oferit de realitatea de azi: Ploieștiul produce acum cit producea întreaga țară în anul 1938 © Alegători și candi
dați prefigurează ziua de mîine

transformîndu-I pentru scurt ' timp 
într-o adevărată tabără antimonarhi
că ; in 1933 ei au fost cei care au 
aprins primii flacăra luptelor prole
tare, in august 1944, in numai trei 
zile de luptă cu ocupanții fasciști, în
tregul oraș și toate rafinăriile au fost 
ocupate de gărzile patriotice, pentru 
ca, in a șasea zi de la declanșarea 
revoluției antifasciste ș'i antiimperia- 
liste, să înfringă definitiv ultimul 
cuib de rezistență germană, la Pău- 
lești. Și .tot ei. ploieștenii. în februa
rie 1945, angajați in lanțul evenimen
telor care aveau să culmineze cu in
staurarea. la 6 martie, a primului gu
vern al Frontului National Democrat 
condus de dr. Petru Groza, nerăbdă
tori, grăbiți să-și apropie viitorul, la 
24 februarie 1945, în piața centrală a 
orașului, 60 000 de oameni cer răs
turnarea guvernului reacționar Ră- 
descu, ocupă prefectura, manifestea
ză in sprijinul F.N.D.

îl întreb pe comunistul Ion I’aras- 
chiv, care pe atunci avea doar 18 
primăveri,- unde se afla in acea zi.

— Pe împrejmuirea de fier forjat 
a prefecturii — clădirea aceea albă 
din capul bulevardului cu castani, în 

Martie 1980 : Și la Ploiești, marile înfăptuiri ale vieții noastre noi, socialiste

care astăzi este instalat muzeul de 
artă prahovean. Veniserăm cu miile, 
cu zecile de mi, eu mă aflam cu to
varășii mei de la „Concordia" — în
treprinderea „1 Mai" de astăzi — și 
nu mai încăpea vorbă: trebuia să 
rășturnăm reacțiunea, să instaurăm 
puterea populară, primul guvern de 
largă concentrare democratică al ță
rii. Orașul era încă in ruine, deși 
războiul I se purta departe, către Ger
mania. defilam printre mormane de 
moloz și clădiri prăbușite, iar pe ate
lierele noastre era scris cu litere de-o 
șchioapă : „Totul pentru front, totul 

pentru apărarea revoluției" ! Erau zi
lele unui nemaipomenit elan revolu
ționar, și toți cei care au trăit acele 
zile nu le pot uita, povestindu-le co
piilor și nepoților lor, care trebuie să 
afle, să știe, să înțeleagă cum au 
fost și cum s-au făcut primii pași ai 
puterii populare. Sint incă atiția plo
ieșteni care v-ar putea povesti. între- 
bați-1 pe meșterul Gheorghe Papuc de 
la „1 Mai", pe ilegalistul Ene Dumitru, 
pe marele inventator Iosif Lisovschi, 
pe maistrul Mihai Bobocea, azi can
didat in alegeri in circumscripția 
electorală numărul 11. Dar citi nu 
sint, doar timp să aveți să umblați 
prin Ploiești, să-i găsiți și să-i ascul
tați...

Cîteva ore mai tîrziu sîntem in 
mijlocul alegătorilor din circum
scripția electorală nr. 11. Și ascultăm 
povestea devenirii unui oraș sinteti
zată in cifre, relatări despre acțiuni 
cetățenești, experiențe de viată, 
frinturi de amintiri. Toți vorbitorii 
au de spus cite ceva. Rețin date pe 
care mi le notez ca pe niște martori 
ai creșterii puterii acestei urbe, care 
nu și-a dezmințit niciodată ambițiile: 
270 000 de suflete, o creștere in ulti-

mii 4 ani cu peste 3.5 000 de locuitori, 
din care nou născuți reprezintă ,a- 
proape 29 000 — adevărată „explozie 
demografică" de care ploieștenii sint 
mindri, căci natalitatea în urbea lor 
atestă vigoarea și dragostea ei de 
viață ! Aproape 150 000 de oameni ai 
muncii lucrează în municipiu. în ul
timii 4 ani s-au creat încă zece mii 
noi locuri de muncă, productivitatea 
muncii ai crescut cu 37 la sută, ora
șul dă o producție care reprezintă 3.5 
la sută din intreaga economie națio
nală, aportul lui fiind dat de ramu
rile preponderente în industria locu

Cetițantl Prahoveni ais «Wttî to mod hotărât toi; 
guvern ai Frwrtuito HîțtorwLOemocrtrtic .„l..;

Martie 1945 : Și la Ploiești, marele torent al voinței populare
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lui, în care petrochimia ocupă 54 la 
sută, iar construcția de mașini peste 
20 la sută. S-au creat. 49 de noi ca
pacități industriale, investipdu-se în 
ultimii 4 ani peste 16 miliarde lei. 
S-au dat in folosință in acești 4 ani 
12 300 apartamente, și in ultimul an 
al cincinalului se mai construiesc 
încă 4 000. S-au făcut modernizări și 
asfaltări pe 650 000 metri pătrați. s-au 
introdus canalizarea și apa potabilă 
pe încă 45 km de străzi. In 1980 pro
ducția globală industrială întrece 32 
miliarde, in medie, revenind pe cap 
de locuitor 130 000 lei. Perspectiva 

este certă, calculată științific, ela 
borată pe baza experienței acumula
te și a capacităților verificate. în 
1985 producția industrială globală a 
acestui oraș va atinge 46 miliarde, 
producția netă urmind să crească cu 
33 la sută 1

Pe fondul unor astfel de date, care 
nu reprezintă altceva decit roadele 
muncii lor, alegătorii discută despre 
ce mai au de făcut pentru creșterea 
calității vieții, pentru bunăstarea lor, 
pentru tot ce înseamnă demnitatea 
civică a fiecărui ploieștean. Se aud 
propuneri, nu una. nu două, ci cu 

zecile, care mai de care atestind spi
rit cetățenesc și grijă pentru ziua de 
miine. Și se dovedește că sint incâ 
multe de făcut. De la rezolvarea unor 
probleme ecologice la îmbunătățirea 
transportului in comun, de la creș
terea spațiilor comerciale la edifica
rea unei baze culturale demne de 
puterea acestui oraș,. de la stimula
rea spiritului civic al fiecărui plo
ieștean pină la transformarea tuturor 
activităților obștești intr-o tot mai 
exigehtă tribună a democrației so
cialiste. La un moment dat. Mihai 
Bobocea, maistru la „1 Mai", candi
dat in alegerile, de deputați pentru 
Marea Adunare Națională, se adre
sează asistenței :

— Tovarăși, am făcut un adevărat 
inventar de propuneri. Știm cu toții 
ce înseamnă a fi proprietarul, produ
cătorul și beneficiarul avuției noas
tre. a- tuturor, că doar noi instalăm 
fabricile, noi ridicăm instâlațiile la 
parametri superiori de funcționare, 
noi le întreținem, noi ne cîștigăm 
pîinea cu ele. Așa și cu orașul ăsta : 
noi l-am clădit, noi l-am înfrumu
sețat, noi trăim in el și numai de noi 
depinde să-1 facem și mai mîndru, 
și mai demn de visele înaintașilor, 
cei care pentru el au trudit, pentru 
el au luptat, pentru el s-au jertfit. 
Cum să meargă „căruța" și cum să 
ții hățurile știu destui, „căluții" doar 
să fie gata de treabă. Haideți prin 
circumscripție, că doar se află cu 
noi și primarul, care a venit aid în 
calitate de simplu alegător, să mer
gem pe fiecare stradă, să ne oprim 
la fiecare bloc, să vedem la fața lo
cului ce avem de făcut și. mai ales, 
cu cine avem de-a face. Că-s bune 
vorbele, dar noi. ploieștenii, ne mă
surăm cu fapta, și spiritul civic nu 
se poate vedea mai bine decit in ha
rul nostru gospodăresc.

Și cinci candidați in alegeri, ur
mați de alegătorii lor, însoțiți de Ion 
Paraschiv. primarul. omul care în 
acel început de martie 1945 avea 18 
primăveri și se afla cățărat pe gri
lajul de fier forjat al prefecturii 
prahovene, au ieșit în stradă și au 
umblat indelung, intreținindu-se cu 
cetățenii prin locurile unde cîndva 
trecea iureșul revoluției, iar acum se 
discută cum să fie ziua de miine, 
cită hărnicie și cită omenie să pu
nem in faptele noastre de fiecare zi, 
cum. să se prefacă visurile in reali
tate și cum să răminâ Ploieștiul 
frunte de țară.

...Cutreier sălile muzeului de isto
rie a Ploieștiului. Mă opresc la oglin
da acelor zile de demult, pe care 
parcă doar ieri le-am trăit. Citesc in
tr-o pagină a ziarului „Prahova de
mocrată" din acel inceput de martie 
1945 : „Frontul Național Democratic 
a ciștigat această bătălie politică 
pentru că a venit in fața țării cu un 
program de guvernămint care oglin
dește nevoile urgente ale populației... 
Faptele, realizările practice pot să 
certifice dacă un guvern este sincer 
fată de masele populare. Programele, 
chiar și cele mai bune, n-au nici o 
valoare dacă nu sint urmate de fap
te corespunzătoare"...

Faptele — ele ne-au dat atestatul 
de învingători. Faptele tuturor și ale 
fiecăruia in parte, din care s-a în
trupat fapta revoluției, fapta deveni
rii noastre, atit de elocventă pentru 
ploieșteni. pentru izbindirea năzuin
țelor celor de demult, pentru trans
miterea ștafetei către urmași, pen
tru realizarea viselor celor de astăzi.

Ioan GR1GORESCU

Crișul Repede intră tri
umfal in Oradea pe porțile 
ei noi. Sint porți monumen
tale, porți de cetate indus
trială modernă, temeinic 
durate, constituind emble
ma expresivă a unei dez
voltări economlce-sociale 
dinamice, caracteristice e- 
vului nostru socialist. O 
salbă de cartiere noi, țâș
nind spre înălțimi — Nufă
rul. Salca, Cicero, Ioșia- 
Nord, Ostașilor etc. — con
feră orașului un zîmbet lu
minos, îmbietor. O tinerețe 
robustă se citește pe chipul 
acestui municipiu de virșță 
milenară; a cănii populație 
a crescut în ultimii cinci 
ani cu peste 25 000 de locui
tori. Tot atît cit populația 
urnii oraș bine așezat pa 
temeliile lui.

— în această legislatură
— spune cu mindrie prim- 
vicepreședintele consiliului 
popular municipal, tovară
șul loan Kasziba, numărul 
de apartamente . construite 
s-a dublat. în 1ST75 constru
iam aproape 2 300 de apar
tamente, în 1980 vom con
strui aproape 6 000. Este un 
fapt grăitor, cred eu. pen
tru această perioadă carac
terizată printr-o activitate 
constructivă plină de avînt.

Este, într-adevăr, un fapt 
grăitor 1 Noile cartiere se 
integrează armonios în ar
hitectura patinată a orașu
lui. asigurindu-1 tinerețea 
viguroasă de care amin
team. Un oraș care, înain- 
tînd în vîrstă — paradoxal
— Întinerește văzind cu 
ochii. Acesta este, în pri
mul rînd, rezultatul dezvol
tării industriale impetuoa
se a Oradei mai ales in ul
timul deceniu și jumătate. 
Sint reprezentate aici, pian 
întreprinderi cu o activitate 
prestigioasă, ramuri indus
triale de bază ale economiei 
naționale : industria con
strucțiilor de mașini, indus
tria chimică', industria ma
terialelor de construcții, cea 
a prelucrării lemnului, in
dustria ușoară etc.

— Orașul nostru d frumos 
în hainele lui de lucru — 
își continuă gindul tovară
șul loan Kasziba. Trebuie 
văzut, mai ales, la orele 
cind se produc schimburile 
în întreprinderi. Mii și mii 
de muncitori își transmit 
ștafeta muncii. La aceste 
ore ai, dintr-o dată, imagi
nea forței, a energiei lui 
deosebite pe care o putem 
reda sintetic prin cifre. Anii 
legislaturii pe care o în
cheiem înseamnă o creștere 

a producției industriale glo
bale cu 54,2 la sută fată de 
1975. In interiorul acestui 
procent deslușim creșterea 
productivității muncii cu 
36.5 la sută și deslușim, tot
odată, un dinamic proces 
de dezvoltare. in sens cali
tativ a unităților noastre 
economice, un proces am
plu, ofensiv, de moderniza
re a industriei. Cred că nu 
este întreprindere in care 
acest proces să nu se mani
feste in adincime, angajind 
in desfășurarea lui cele mai 
valoroase energii umane.

Intrăm pe porțile între
prinderii „înfrățirea", uni
tate importantă în dome

înaintează în vîrstă 
...întinerind

® Limbajul constructiv al democrației socialiste la Oradea © „Sîn
tem stăpîni aici, cu toții, și așa acționăm cu toți, ca stăpîni"

niul construi''ilor de ma
șini. Cu ani .n urmă, aici 
erau niște construcții mo
deste care aduceau mai 

.mult cu un atelier obișnuit. 
Astăzi ne. întîmpină un gi
gant industrial a cărui ac
tivitate de finețe tehnică îl 
face cunoscut in întreaga 
țară și peste hotarele ei.

— Sîntem o întreprinde
re care rămîne mereu ti na
ră prin oamenii ei/ spune 
tovarășul Gheorghe Groza, 
secretarul comitetului de 
partid. Peste 70 la sută din 
personal are vîrstă pină în 
30 de. ani. Ținînd seama de 
timpul necesar pentru obți
nerea unei bogate expe
riențe tehnice, a unei înalte 
calificări, această vîrstă 
este tînără. Tinerețea spiri
tului lor creator, inventiv, 
își dă adevărata măsură în 
produsele de mare comple
xitate ale întreprinderii, in 
neîncetata lor înnoire. A- 
cum, în 1980, față de primul 
an al cincinalului, ponderea 
produselor'noi este de pes
te 74 la sută. Acest 74 la 
sută este făurit din zile și 
nopți de căutări tehnice fe
brile, din ciocniri de idei, 
din confruntări fructuoase 
între capacități umane pro
fesionale pasionate.

Aceleași capacități profe
sionale pasionate le-am în- 
tilnit angajate în același 
efort creator la întreprinde
rea de accesorii pentru mij
loace de transport, la în
treprinderea „Sinteza", la 
întreprinderea mecanică, la 
„Arta", „Drum Nou", la 
„Azbociment". Zeci de mii 
de oameni ai muncii, an
gajați cu toată ființa lor, cu 
întreaga lor putere de dă
ruire In îndeplinirea exem
plară ‘a sarcinilor de pro
ducție...

în aceeași măsură, preo
cupările lor sint consacrate, 
în aceste zile de eferves
centă activitate politico-ce- 

tățenească de tntlmpinare 
a alegerilor de la 9 martie, 
și rezolvării problemelor 
social-edilitare ale munici
piului în care trăiesc și 
muncesc. Români, maghiari 
și de alte naționalități, 
strînși uniți în același gind, 
cu aceeași dragoste față de 
buna gospodărire a orașului 
lor, a fiecărui cartier, a fie
cărui bloc nou de locuințe, 
dezbat în adunări cetățe
nești problemele dezvoltă
rii gospodărești-edilitare. 
Integrarea urbanisticii noi 
în urbanistica moștenită 
solicită contribuția de idei 
și de fapte a fiecărui cetă
țean al municipiului. Este 
emoționantă grija tuturor 
ca orașul, în dezvoltarea 
lui pe verticală, să nu ofe
re’ discrepanțe ; este emo
ționantă și semnificativă in 
cel mai înalt grad contribu
ția operativă a muncitori
lor, intelectualilor, a tutu
ror oamenilor muncii din 
Oradea la construirea noi
lor cartiere, la moderni
zarea și extinderea re
țelei de apă, a celei de ca
nalizare, la Îngrijirea parcu
rilor și a locurilor de joacă 
pentru copii. Ia construcția 
unor noi localuri de școală 
sau a altor edificii cu ca

racter social. Am putea cita 
cifre reprezentative privind 
modernizarea străzilor ac
tuale, extinderea rețelei de 
transport in comun, soluții
le variate și ingenioase vi- 
zind îmbunătățirea rețelei 
comerciale și de prestări de 
servicii. Cifrele spun mult, 
dau o imagine cuprinzătoa
re a acestui efort, dar ele 
nu pot reda căldura sufle
tească deosebită a acestor 
adunări cetățenești care 
dezbat' prezentul și viitorul 
orașului, nu pot reda în
cărcătura lor emoțională 
specifică, vorbind elocvent 
despre primordialitatea in
teresului obștesc avut in 

vedere, firesc, de fiecare 
participant la dezbateri.

— Eu locuiesc in- cartierul 
Ioșia — spune loan Sarea, 
muncitor la „înfrățirea". E 
un cartier muncitoresc. Tre
buie să vedeți cită grijă au 
locuitorii Iui de aspectul 
locuințelor, al parcurilor, al 
bunei funcționări a rețelei 
comerciale, a școlilor. De 
fapt, cartierul este al tutu
ror, nimeni nu se separă 
de nevoile lui, toți pun 
mina la treabă. Inițiativa 
poate fi personală ; dacă e 
bună, valoroasă, toți pun 
umărul. Sîntem stăpîni aici, 
cu toții, și așa acționăm, cu 
toții, ca stăpîni.

Orădenii își amintesc cu 
emoție de vizita de lu
cru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din septembrie 
anul trecut. Și muncitorii de 
la „înfrățirea", și cel de la 
întreprinderea de confecții 
și de la alte întreprinderi 
au fost felicitați pentru re
zultatele bune din produc
ție. în același timp, secre
tarul general al partidului, 
ca gospodar de frunte al 
țării, s-a consultat cu edilii 
și locuitorii municipiului în 
privința dezvoltării con
strucției de locuințe, a mai 
bunei înzestrări edilitare. 

MUlte sugestii și indicații 
prețioase date cu acel pri
lej le-au mers la suflet oră
șenilor. Ei iși iubesc orașul, 
sint mindri de istoria lui 
care începe incă din epoca 
dacică — două așezări de 
acest tip au fost descoperite 
pe teriroriul municipiului — 
sint mindri de istoria de 
luptă pentru libertate și 
dreptate socială dusă în co
mun. de-a lungul veacurilor, 
de români, maghiari și de 
alte naționalități, iar măr
turiile numeroase ale aces
tei lupte comune sint păs
trate cu grijă și dragoste 
fierbinte în inimi ca o floa
re prețioasă a frăției și 
unității lor de nezdrunci
nat. „Desigur — spunea cu 
prilejul vizitei de lucru to
varășul Nicolae Ceaușescu
— momentele istorice din 
trecutul acestor meleaguri 
au o însemnătate deosebită. 
Dar, bazindu-ne pe ceea ce 
a fost eroic in istoria veche, 
trebuie să făurim o istorie 
nouă, revoluționară — istov 
ria constructorilor socialis
mului și comunismului, a 
oamenilor stăpîni pe desti
nele lor"...

Orădenii făuresc această 
Istorie nouă cu abnegație, 
cu pasiune, într-o frăție de 
nezdruncinat. în adunările 
cetățenești din această1 pe
rioadă sint amintite sarci
nile majore ale noii legisla
turi care va incepe după 9 
martie, sarcini care prevăd 
o creștere ai,producției (in
dustriale cu aproape 80 la 
sută față de anul 1980. Ta
lentul și priceperea lor pro
fesională. capacitatea lor de 
â făuri noi tehnologii, de a 
spori neîncetat rodnicia 
muncii prin investiție masi
vă de inteligență tehnică 
sint o chezășie pentru noi 
izbinzi. Totodată, ei dezbat 
problemele construirii a 
30 000 de noi apartamente
— un oraș in Întregime 
nou, modern, pe care-1 vor 
înălța în vechiul oraș, spo- 
rindu-i armonia arhitecto
nică, înzestrîndu-1 cu tot 
ceea ce este necesar civili
zației contemporane. Toate 
aceste probleme sînt abor
date cu înaltă' responsabi
litate civică in admirabilul 
limbaj al democrației'socia
liste creatoare, care unește 
puternic in jurai partidului 
milioanele de oameni ai 
muncii, fără deosebire de 
naționalitate, liberi și stă- 
pini pe destinul lor și al 
tării.

Dlonisie Ș1NCAN
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ale hărniciei si iscusinței

Străvechea vatră de pă- 
mint românesc a județului 
Buzău a cunoscut in ulti
mul deceniu și jumătate și. 
cu deosebire, in actuala le
gislatură, un amplu proces 
de dezvoltare. Dintr-un ju
deț în care agricultura re
prezenta aproape totul. Bu- 
zăul se înscrie acum ferm 
pe coordonatele industriali
zării socialiste, intr-un ritm 
dintre cele mai dinamice.

în vederea dezvoltării ar
monioase a tuturor zonelor 
județului s-a avut in vede
re repartizarea judicioasă a 
forțelor de producție in 
funcție de condițiile, de re
sursele materiale și umane 
existente in fiecare locali
tate. Astfel, au fost create 
platforme industriale mo
derne la Buzău și Rimnicu 
Sărat, s-au pus bazele unor 
noi centre industriale la 
Beceni, Nehoiu, Berea, Po
goanele și în alte localități, 
în anii construcției socia
liste au apărut obiective 
noi' care au ridicat gradul 
de complexitate si tehnici
tate al industriei. Printre 
acestea, amintim întreprin
derea de prelucrare a ma
selor plastice. întreprinde
rea de sirmă șl produse din 
sirmă. întreprinderea de 
geamuri. întreprinderea de 
utilaj tehnologic, întreprin
derea „Textila", filaturile de 
lină pieptănată de la Buzău 
și Pătîrlagele, întreprinde
rea de tricotaje. întreprin
derea de materiale de con
strucții. întreprinderea de 
contactoare, întreprinderea 
de timplărie metalică, fa
brica de mobilă de la Ne
hoiu. întreprinderea de 
sticlărie menaj si fabrica 
de produse ceramice de la 
Berea. Totodată, au fost su
puse unui amplu proces de 
dezvoltare și modernizare 
unitățile existente : între
prinderea de aparate cale, 
întreprinderea „Metalurgi
ca", fabrica „Flacăra". în
treprinderea de confecții. 
Fabrica de regenerare a u- 
leiurilor, întreprinderea fo
restieră de exploatare si 
transporturi Nehoiu. De a- 
semenea. prin fructificarea 
importantului volum de in
vestiții alocate județului, 
s-au creat unități moderne 
de prelucrare superioară a 
produselor agricole. între 
care întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de 
zahăr. întreprinderea de 
industrializare a cărnii. în

treprinderea de industriali
zare a laptelui, fabrica de 
ulei, fabrica de bere, fabri
ca de brînzeturi Nehoiu, fa
bricile de conserve Rm. Să
rat și Pîrscov. întreprinde
rile de nutrețuri combinate 
de la Rm. Sărat si Săhă- 
teni. unitățile de prelucra
re a inului din Buzău și 
Pirscov. Au fost create nu
meroase complexe de tip 
industrial pentru creșterea 
și ingrășarea animalelor. 
Prin construirea marelui 
baraj de acumulare de la 
Siriu, cu un volum de 150 
milioane m.c. de apă. rîul 
Buzău va asigura irigarea, 
in final, a peste 50 000 ha 
teren. Au fost realizate în

• Munca mereu mai rodnică, orașul mereu 
mai frumos © Platformele industriale © La
cul de acumulare de pe Siriu aduce ploaia 
pe 50 000 de hectare © Mesaje ale hărniciei 

buzoienilor pentru 50 de țări ale lumii

semnate lucrări de desecări 
și de combatere a eroziu
nii solului, creindu-se con
diții prielnice pentru plan
tarea pomilor și vitei de 
vie. care au îndelungate 
tradiții în zonele respecti
ve. Concomitent, s-au con
struit numeroase edificii 
social-culturale — scoli, 
spitale, dispensare, case de 
naștere, creșe. grădinițe, 
cluburi, case de cultură și 
multe altele.

Urmare firească a acestor 
mari eforturi materiale si 
umane, a hărniciei buzoie- 
nilor, volumul producției 
industriale a fost in anul 
1979 de 59 de ori mai mare 
decit în 1938. în prezent, 
intreaga producție indus
trială a anului 1938 se rea
lizează in mai puțin de o 
săptămînă. Dacă la înfiin
țarea județului se realiza o 
producție industrială de 2.6 
miliarde lei. în acest an ea 
va trece de 18 miliarde Iei. 
Este de reținut faptul că in 
județul Buzău se fabrică 
întreaga producție a tării 
de aparate de cale ferată, 
garnituri de frînă si etan- 
șare. de cord metalic și de 
plase sudate pentru con
strucții. Produsele Buzău
lui. foarte apreciate, sint 
exportate în aproape 50 de 

țări de pe toate continen
tele.

Un intens proces de mo
dernizare a cunoscut agri
cultura/ ramură de bază a 
județului. Aici își desfășoa
ră activitatea 18 consilii u- 
rtice agroindustriale de stat 
și cooperatiste. 18 stațiuni 
de mecanizarea agricultu
rii. întreprinderi agricole 
de stat. 5 stațiuni de cerce
tare. 15 complexe indus
triale' si 137 cooperative a- 
gricole. care dispun de o 
bogată bază materială : 
peste 3 600 tractoare, pes
te 850 combine auto
propulsate pentru recoltat 
cereale, numeroase utilaje 
si instalații de irigat si al

tele. în ultimii ani au fost 
executate lucrări de îmbu
nătățiri funciare pe aproa
pe 48 000 de hectare, iar 
suprafața irigată a ajuns 
la 17 000 hectare. Producția 
agricolă a crescut în actua
la legislatură intr-un ritm 
anual de 9 la sută. Cu toate 
vitregiile naturii care au e- 
xistat in această perioadă, 
producția medie la hectar a 
crescut in 1979. față de 1975, 
cu peste 1 100 kg la po
rumb, cu peste 15 000 kg Ia 
sfeclă de zahăr, cu peste 
600 kg la floarea-soarelui, 
iar cea de struguri cu peste 
2 500 kg. în majoritatea 
fermelor specializate in le
gume s-au obținut recolte 
între 20 și 30 tone la hectar.

Profundele prefaceri în
noitoare din viata econo
mică au dus la mutații cali
tative importante în struc
tura socială a populației. 
De la crearea județului, 
numărul muncitorilor a 
sporit de la 49 000 la 108 000. 
în liceele industriale, agro
industriale. de matematică 
și fizică, în școlile profe
sionale se pregătesc anual 
aproape 24 000 elevi, iar în- 
vățămintul profesional a- 
grozootehnfc este frecven
tat anual de peste 22 000 
țărani cooperatori. Au fost 

construite mii de aparta
mente noi. s-a lărgit și 
modernizat baza materială 
a invățămintului, culturii 
și sănătății.

Perspective insufletitoare 
deschid și in fața județului 
Buzău istoricele hotâriri 
ale Congresului al XII-lea 
al partidului. La finele a- 
nului 1985. producția in
dustrială va ajunge la 
peste 28 miliarde lei. Prin
tre altele, se vor produce 
importante cantităti de uti
laje tehnologice, piese tur
nate din fontă, piese forja
te și matrițe din otel, pro
duse prelucrate din mase 
plastice, sirmă și produse 
din sirmă. geam tras si al
tele. Prin amenajarea ba
zinului hidrografic al rîului 
Buzău, pe lingă extinderea 
irigațiilor, se va pune in 
funcțiune o hidrocentrală 
care va produce in 1985 
peste 400 milioane kWh 
energie electrică. De ase
menea. in agricultură va 
continua in ritm susținut 
procesul de concentrare si 
specializare in toate ramu
rile de producție, se va ac
celera procesul de dezvol
tare intensivă și moderni
zare in vederea creșterii 
substanțiale a producției a- 
gricole animale și vegetale.

Pentru ca toate aceste 
proiecte, acțiuni si măsuri 
stabilite in planul de dez
voltare economico-socială 
în profil teritorial a jude
țului să devină fapte și să 
fie puse in valoare cu o 
mai bună eficientă econo
mică, gospodarii Buzăului, 
oameni harnici. pricepuți 
și chibzuită intimpină ale
gerile de la 9 martie cu 
noi și remarcabile succese 
în toate domeniile de acti
vitate. Oamenii muncii din 
industrie își concentrează 
eforturile în direcția reali
zării și depășirii tuturor in
dicatorilor de plan, iar cei 
din agricultură pentru pre
gătirea și desfășurarea in 
cele mai bune condiții a 
campaniei de primăvară.

Toate aceste realizări, ca 
și programele de perspecti
vă care au inceput să prin
dă viață zi de zi și lună de 
lună, sporesc puterea eco
nomică a județului și zes
trea social-edilitară a loca
lităților sale, sint menite să 
facă munca biizoienilor mai 
rodnică, viața mai fru
moasă.
Florea CEAUȘESCU



LA O NOUA CALITATE A MUNCII-
O NOU/

Tot ceea ce înfăptuim prin munca și priceperea poporului este destinat dezvoltării 
generale și înfloririi patriei, ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregii națiuni 
-țelul suprem al politicii partidului nostru comunist, esența societății socialiste pe care 
o edificăm ca succes în România.

NICOLAE CEAUȘEȘGU

MUNCITOR! 
calificați.
cu creșterea

■ Dinamica numărului personalului muncitor 
B ; W(minoanc)

CREȘTEREA RETRIBUȚIEI MEDII NOMINALE NETE
. ® RETRIBUȚIA MEDIE NOMINALĂ NETĂ 
a personalului muncitor a crescut în actua
la legislatură de la 1 595 lei în 1975, la 
2 267 lei în 1980. In acest fel, sporul lunar 
de venituri, calculat in medie pe o per
soană încadrată în muncă, a însumat 
666 Iei — mai mult decît suma obținută prin 
majorările de retribuții ce au avut loc in 
întregul deceniu 1965—1975.

© VENITURILE REALE ALE ȚĂRĂNIMII au 
sporit cu 30 la sută, veniturile minime ga
rantate ajungînd la 1500 lei lunar în

:/z

zootehnia și Irigații și la 1 200 lei în legu
micultura, viticultură și pomicultură.

© ALOCAȚIILE DE STAT PENTRU COPII 
au fost majorate în actuala legislatură cu 
peste 30 la sută, iar de la 1 martie 1979 
s-au acordat, în plus, încă 10 lei pentru fie
care copil, prin reducerea fondurilor desti
nate cheltuielilor militare.

© PENSIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE au ‘ 
crescut în medie cu 23 la sută, pensia me
dia pentru vechime integrală în muncă 
ajungînd în prezent ia 1 265 lei lunar, Iar 
pînă în 1985^ va spori la peste 1 500 lei.
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CREȘTEREA VENITURILOR REAEE ALE ȚĂRĂNIMII

( ® CONSUMUL ALIMENTAR în

noastră înregistrează azi, în medie, 
calorii pe locuitor, consumul pe plan 
național considerat ca optimal fiind 
calorii.

țara 
3 240 
Inter- 
3 250

© Și la textile, încălțăminte șl alte pro
duse nealimentare, țara noastră a ajuns la 
un consum mediu anual pe locuitor com
parabil cu consumurile multor țări avansate 
din punct de vedere economic.

BUNURI MAI MULTE
ÎN CASELE NOASTRE
- bucăți la 1 000 locuitori —

miliard® 
lei

1975 | 1980 | 1985

Televizoare 144,9 | 203 245

Aparate de radio 206,6 | 247 300

Mașini de spălat 67,9 | 100 153

Frigidere 95,5 157 220

Autoturisme 13,7 | 28 57

SCÎNTEIA — miercuri 5 martie 1980
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(® MAI BINE DE DOUĂ 

TREIMI DIN POPULAȚIA 
OCUPATĂ in economie lu
crează în prezent în indus
trie și în celelalte ramuri 
neagricoie.

@ 4 DIN 5 
sînt muncitori

® Ramurile
cea mai ridicată a numă
rului personalului de înaltă 
calificare : chimia, con
strucțiile de mașini, side
rurgia.

© FEMEILE REPREZINTĂ 
PESTE 37 LA SUTĂ DIN 
TOTALUL PERSONALULUI 
MUNCITOR.

® In viitorul cincinal se 
va asigura formarea profe
sională a unui număr de 
peste 2 000 000 muncitori 
calificați, tehnicieni, maiș
tri, ingineri și alte cadre
de specialitate.

® In actuala 
s-a trecut ia 
săptămînii de
începutul acestui an, peste 
4 milioane persoane bene-

Iegislaturâ 
reducerea 
lucru. La

ficiau de săptămîna de lu
cru redusă, urmînd ca 
pînă la 31 decembrie 1980 
să se generalizeze în 
întreaga economie săptă-

mina de lucru de 46 or®. 
Conform Programului-di- 
rectivâ de creștere a nive
lului de trai, în perioada 
1981—1985 se va trece ia

etapa a ll-a de 
săptămînii de 
ca pînă în 1985 
neralizeze 
lucru de 44 ore.

le reducere 
lucru, urmîr

a
urmînd 

să se ge- 
de 

—J

Fondurile social-culturale alocate de la bugetul statului

x < W ■ . ■.

. J (lei anual pe o familie) |

® In actualul cincinaL^ 

fondurile social - cultural® 
din care se asigură învăță- 
mîntul și asistența medi
cală gratuită, ajutoarele 
sociale și de incapacitate 
de muncă, finanțarea artei, 
culturii și sportului etc. au 
totalizat circa 350 miliarde 
lei.

@ Fondurile social-cul- 
turale totale vor spori în 
viitorul cincinal, față de 
perioada 1976—1980, de la 
350 miliarde Iei la 479 mi
liarde lei.

© Creșteri substanțiale, 
comparativ cu actuala le
gislatură, vor înregistra în 
perioada 1981-1985 fon
durile destinate învăță- 
mintului — cu peste 36 la 
sută, ocrotirii Sănătății — 
aproape 32 la sută, artei și 
culturii — 26 la sută.

® Ca urmare a dezvol
tării bazei materiale a sec
torului sanitar, în 1985 vor 
reveni 9,5 paturi de spital 
la 1 000 locuitori, față de 
numai 2,2 paturi în 1938.

CETAȚENE Șl CETĂȚENII
Votînd candidații Frontului De

mocrației și Unității Socialiste, votați 
pentru înflorirea scumpei noastre
patrii, pentru prosperitatea ei, pentru 
ca fiecare cetățean, întreaga națiune 
să beneficieze de ■ o calitate nouă,
superioară a vieții!

(Din Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste)
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I
I FĂPTUVI

ZOOTEHNIE^ cind sint atît de apropiate grajdurile, Unitatea

I
I DIVERS I

I
I „Mama Ana" I
I
I

școlarii din 
i-au zis. ■ la 
școlarilor de 
Ani la rină, 
vară, ea se 
cap și mer-

I
I
I
I
I

Așa ii zic toți 
Scorniceștl-Olt. așa 
vremea lor, părinții 
azi: „Mama Ana", 
din toamnă, pînă-n 
scula cu noaptea-n 
gea la școală s-o deretice și s-o 
aerisească, pentru ca școlarii, la 
sunetul clopoțelului, s-o gă
sească mereu proaspătă, lumi
noasă, îmbietoare.

Acum, de mărțișor, la Liceul 
agroindustrial din localitate a 
avut loc un moment- deosebit : 
sărbătorirea ieșirii la pensie a 
„Mamei Ana", înconjurată cu 
toată dragostea de profesori și 
școlari. Mama Ana. îngrijitoarea, 
va avea de acum înainte... grijă 
de cei J.2 nepoți ai săi. Să-i do
rim și noi viață lungă să ajungă 
să îngrijească 
poților ei...

și de nepoții ne-

I
I
I
I
I
I
I

I Undeva
| trebuie să fie

fot I

I
I
I
I
I
I

Cu vreo trei ani in. urmă. 
Victor Gurzău din Miercurea 
Ciuc și-a părăsit locul de mun
că. soția și fetița și a pornit-o 
creanga prin tară. Un timp a po
posit pe la părinții săi din co
muna Acîș, județul Satu Mare. 
Chemat în fața instanței de ju
decată pentru a fi obligat la pla-, 
ta pensiei alimentare, i-a trimis 
vorbă soției că nu este el omul 
căruia să-i pese de ce zic alții. 
Adică legea. Dar, de cum a sim
țit că oamenii legii sint pe ur
mele lui. a și plecat din nou fără 
adresă. Undeva tot trebuie să fie 
acest „El Fugitivo", iar 
care-t cunosc sau știu unde se 
află sint rugați șă anunțe auto
ritățile.

cei

I
I
I
I
I
I
I

I Doî vulpoi I
I
I
I
I
I
I
I

Intr-o noapte, găinile din ha
lele nr. 12 și 13 de la ferma din 
Someșeni a întreprinderii „Avi
cola" au fost trezite din toropea
lă. și s-au pornit pe un vajnic 
cotcodăcit. „Să fi dat iama prin 
ele vreo vulpe sau altă jivină ?" 
— s-au întrebat paznicii, aler- 
gind să potolească orătăniile, ca 
să nu scoale tot satul. Dar. cind 
colo, ce văzură? Nu era vorba 
de nici o vulpe, ci de doi... vul
poi, în persoana lui loan Vințe, 
de profesie șofer, și Ioana Dinu 
Tarâu. de profesie... fără, care 
își burdușiseră sacii cu găini, 
claie peste grămadă. Firește, 
găinile și-au reluat, locul șl som
nul. iar... găinarii au -fost. dc-; 
puși tot fa locul lor. dir' 'unde 
le-a pierit somnul.
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S-a dus pe copcă ’
Pentru un șofer profesionist 

pe autobasculantă, balastiera 
este locul de muncă ideal : curse 
numeroase și bănoase. Dar pen
tru un șofer ca Ion Ilie. ele la 
Întreprinderea de exploatare a 
agregatelor minerale pentru con
strucții Dîmbovița, balastiera 
mai înseamnă și apa Argeșului, 
iar apa, firește, are pește. Și 
cum Ilie a.l. nostru este și un 
mare pescar mare, a.început să 
se gîndească la o saramurică. 
Și, nici una, nici două. în loc 
să se ducă lucru, a apăsat pe 
accelerator și... hai cu . auto
basculanta la pescuit. La copcă ! 
Dar tocmai cind zîmbea la gin- 
dul unei saramuri., a simțit că-l 
bate cineva pe spate și-l întrea
bă de ~ 
dul la 
copcă.

sănătate. Și uite-așa. gîn- 
saramurică i s-a dus pe...
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Pe la patru 
dimineața...

Cu mult înainte de a se crăpa 
de ziuă, locatarii din blocurile 
de pe strada Rozelor din Baia 
Mare sint nevoiți să-și întreru
pă brusc ' binemeritatele ore de 
somn și odihnă. In apropierea 
blocului lor se află un cămin de 
nefamiliș.ti de la Trustul jude
țean de construcții. In loc ca, 
după terminarea lucrului pe 
șantiere, să ducă mașinile de 
mare capacitate unde trebuie, 
șoferii acestora vin cu ele la că
min tirziu din seară, iar pe la 
ora patru dimineața încep să le 
ambaleze și să-i facă pe oameni 
să nu mai poată pune geană pe 
geană. intr-una clin serile tre
cute, se aflau in jurul respecti
vului cămin de nefamiliști nu 
mai puțin de 30 de autobascu
lante. Vă închipuiți'ce „cor" im
presionant de hodorogeli au pu
tut să încingă. Vorba e: pină 
cind ?
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I Alo, se aude ?
I
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De la 
foanele 
ferite cartiere ale 
Cluj-Napoca nu numai că nu 
funcționau, dar unora dintre ele 
le lipseau și microreceptoarele. 
Cine-s făptașii ? O întrebare la 
care s-a aflat răspuns in urma 
unei _ acțiuni de supraveghere. 
Și iată : Marian Daraban, ospă
tar la crama 
un telefon de 
pentru a veni 
tru să-l ducă 
se „ospătase" 
mult cu țuică, bere, vin și iar 
țuică... Văzînd că taximetrul în
târzie. ospătarul nevricos a 
smuls cablul telefonului, cu mi
croreceptor cu tot. și l-a arun
cat cit acolo. Un altul. Dorin 
Bălaie, de ocupație fără, după ce 
a sustras monedele din casetă, a 
aruncat telefonul in riul Someș. 
Al treilea, Ioan Rus. a sustras 

| numai banii din casetă, dar a 
I defectat telefonul. Acum, toți 

trei sint chemați să dea. socotea- 
I lă pentru faptele lor. Cine-o mai 
I face ca ei... Alo. se-aude 1

I

un timp încoace, tele- 
publice instalate in di- 

municipiului 
că

I
I
I

CI

..Metropol". a dat 
la un post public, 
urgent un taxime- 
acasă, pentru că 
și el cam prea

Rubrica realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"
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de ce e atît de mare distanța pină la experiența înaintată ?
Una din condițiile esențiale pentru 

dezvoltarea zootehniei, subliniată și 
la recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., o constituie creșterea 
efectivelor de animale. La rîndul ei, 
aceasta este legată de sporirea pro
centului de natalitate la animalele de 
reproducție. Or, in această privință se 
manifestă multe neajunsuri. în unele 
unități agricole și chiar județe în
tregi, procentul de natalitate este 
foarte scăzut. în rîndurile de fată ne 
vom referi la creșterea efectivelor de 
bovine,. specie care asigură circa 95 
la sută din producția totală de lapte 
și peste 45 la sută din cantitatea de 
carne. Am localizat analiza noastră 
în unitățile agricole din județul Bi
hor, unde în 1979 planul de efective 
la bovine nu a fost realizat decît în 
proporție de 86,5 la sută. Și în prima 
parte din acest an, în comparație cu 
programele întocmite, se înregistrea
ză minusuri de mii de bovine.

De la început trebuie subliniat 
faptul că în județul Bihor există o 
experiență bună în creșterea anima
lelor, dar care nu este bine valorifi
cată. Prea puțini cooperatori și spe
cialiști cunosc „pe viu" rezultatele 
fermelor și complexelor zootehnice 
din cooperativele agricole Salonta, 
Girișu Negru, Valea lui Mihai, Dio- 
sig și altele, unități mari producătoa
re de lapte și carne, unde se cresc 
efective numeroase de vaci și ju- 
ninci. Cooperatorii din Salonta au 
3 750 bovine, cu 700 capete mai mult 
decit prevederile planului. Alte uni
tăți însă — Marghita, Talpoș, Sălard, 
Galoșpetreu, Șimian și altele — au 
mai puțin cu zeci sau sute de bovine 
față de efectivele planificate. La coo
perativa agricolă Sălard, de pildă, în 
loc de 710 vaci și juninci, cit s-au pla
nificat, există numai 565 capete. Nu

stăruim asupra prevederilor înscrise 
în planurile și programele de redre
sare aflate la sediul cooperativei și 
ne îndreptăm spre ferma zootehnică, 
în grajduri, acolo unde muncesc oa
menii. împreună cu șeful fermei. Ion 
Țițeica, încercăm să depistăm cauze
le nereallzării efectivelor prevăzute. 
Citeva cifre comparative, pe ani, sint 
foarte edificatoare. Astfel, procentul 
de natalitate al vacilor oscilează în

vacile sterpe sînt tinute numai pen
tru ca să figureze „la număr de ca
pete". Cit de mare este această sursă 
de pagube ? în momentul de față 52 
de vaci, unele bătrîne, de peste 14—17 
ani. nu au mai fătat de 2—3 și chiar 
4 ani. Aflăm că la începutul anului 
trecut numărul total al „pensionare
lor" era de 92 capete din care 84 fără 
dinți in gură.

De ce se țin vaci sterpe, neproduc

s-au ivit afecțiuni pulmonare care au 
fost tratate cu medicamente, inclusiv 
antibiotice, în valoare de mii de lei. 
Aici lipsește un „tratament" sigur : k 
scoaterea vițeilor la aer și soare pen
tru a preveni îmbolnăvirile. Ar fi su
ficiente pentru aceasta un padoc pe 
care o echipă de meseriași l-ar pu
tea amenaja în citeva zile.

Creșterea vițelelor incumbă o mare 
responsabilitate, ele reprezentând

--------------------Ancheta „Scînteii" în județul Bihor -------------------—

• De la vacile sterpe, menținute pentru „figurație în scripte", se obțin 
pagube, nu carne și lapte ® Grija gospodărească rămîne pentru viței 
cel mal bun medicament • „Anul, vaca și vițelul46 - și-au propus șl rea

lizează îngrijitorii fruntași

limite extreme, de la 57—58 la sută 
în perioada 1970—-1975, la 94 la sută 
in 1978 și la numai 56 la sută in anul 
trecut. Această creștere și. descrește
re a procentelor, exprimă grave aba
teri de la normele de organizare a 
procesului de reproducție, de. la re
gulile de furajare și îngrijire a ani
malelor. Și cum ar putea crește efec
tivele de vaci din moment ce, anul 
trecut, s-au obtinut numai 339 vitei 
fată de 470 cit prevedea planul de 
producție. De ce această situație ? Ne 
dau răspunsul chiar cei care muncesc 
în sectorul respectiv.

Pentru a avea mai multi vitei se 
cer vaci sănătoase. în cazul coopera
tivei agricole din Sălard, aceasta ar 
presupune, în mod firesc, înlocuirea 
celor slab productive sau sterpe. Dar 
aici s-a creat o situație paradoxală ;

tive ? Singura explicație este că ele 
figurează in scriptele cooperativei, 
ale organelor agricole. Această situa
ție păgubitoare este consecința negli
jării, ani în șir, a creșterii vi Ielelor 
de prăsilă. Datorită mortalităților și 
sacrificărilor de necesitate, anul tre
cut, numărul vițeilor obținuți s-a di
minuat cu 55 capete, răminînd in 
viată numai 284. Așadar, dacă avem 
în vedere și nerealizarea indicelui de 
natalitate, rezultă un minus de 186 
viței, care înseamnă efective mai 
mici pentru îngrășare, .cit si pentru 
prăsilă. De ce mor vițeii ? Ca să gă
sești răspunsul, este de ajuns să 
arunci o privire în grajd. Vițeii sînt 
ținuți într-un adăpost cu exces de 
umiditate, iar ventilația este insufi
cientă. în aceste condiții, așa cum 
s-a petrecut în cursul verii trecute.

viitoarele cirezi de vaci. în unitățile 
fruntașe, vițelele devin gestante in 
jurul virstei de 18 luni, dar la Sălard 
sint infecunde chiar la 3—4 ani. Mai 
grav este că zeci de asemenea vitele 
au fost declarate gestante și înscrise 
ca atare în evidentele cooperativei și, 
mai departe, ale organelor agricole 
județene. Ele contează fictiv la ca
pitolul : „efective matcă", fiind pla
nificate să dea viței și lapte, dar în 
realitate aduc pagube, asemeni va
cilor bătrîne și sterpe.

Consiliul de conducere al. coopera
tivei, organizația de partid cunosc 
situația amintită, dar nu au pus in 
dezbatere în fata adunării generala 
a cooperatorilor, a comuniștilor gra
vele consecințe pe planul creșterii 
producției zootehnice și al eficientei 
economice, faptul că întreținerea a-

„DECADA MĂRȚIȘORULUI”
Ca tn fiecare an, în 

magazinele din întrea
ga țară se desfășoară 
tn aceste zile decada 
mărțișorului. Coopera
ția de consum a luat 
măsuri pentru buna 
aprovizionare a rețe
lei sale comerciale cu 
mărfuri care să poată 
satisface diverse pre
ferințe ale cumpărăto
rilor. Complexele co
merciale, supercoopu- 
rile și magazinele u-

niversale ale coopera
tivelor de consum ofe
ră spre vînzare o ga
mă variată de articole 
de îmbrăcăminte — 
modele noi de tricota
je și confecții, galan
terie și marochinărie, 
precum și stofe și im
primeuri într-o bogată 
paletă coloristică. La 
dispoziția cumpărăto
rilor stau și raioanele 
cu articole cosmetice 
și de parfumerie, pre

cum și cele care des
fac obiecte de podoa
bă, mărgele, broșe, 
mărțișoare, ceasuri etc. 
Librăriile și raioanele 
de librărie din cadrul 
magazinelor coopera
tivelor de consum ex
pun noutăți editoriale 
din literatura pentru 
adulți, copii și tineret, 

în fotografie : super- 
magazinul cooperației 
de consum din Sîn- 
georz-Băi, județul Bis- 
trița-Năsăud.

„Pentru demnitatea omului
acestui pămînt“

Ardud, Vetiș, Mădăras... 
îmi amintesc imaginea jal
nică a acestor sate sătmă
rene din anii 1944—1945, 
sate ne care le-am străbă
tut atunci cu piciorul. de-a 
lungul și de-a latuj. din 
casă în casă, din familie în 
familie. Făceam parte din- 
tr-una din echipele munci
torești de la uzina „Unio“- 
— Satu Mare — ea însăși în 
refacere după război — pe 
care partidul le-a organizat 
și trimis atunci la sate in 
sprijinul țărănimii. Tara își 
vindeca cu greu, dar cu a- 
vint fără seamăn, rănile a- 
dînci ce i le provocase răz
boiul. .Mizerie, sărăcie pes
te tot... Stringeam din dinți, 
îndeplinind fără șovăire 
sarcinile pe care ni le în
credința partidul. Era un 
moment de -.mare tensiune 
politică și socială. Drepta
tea socială și națională tre
buiau.: de data aceasta, să 
devină realități concrete. 
De vorbe ne săturasem cu 
toții. Un prim pas — și fu
sese un pas de mare Impor
tanță politică și socială — 
fusese făcut la 6 Martie 
1945 prin instalarea în frun
tea treburilor tării a guver
nului care exprima aspira
țiile maselor largi populare. 

‘Apăruse legea reformei a- 
grare, confirrriînd în fapt 
și în. drept împărțirea pâ- 
minturilor la cei care le u- 
daseră de veacuri cu sîn- 
gele -și sudoarea lor. Tre
buia trecut repede la trea
bă — păminturile să fie a- 
rate, însămînțate. Se re
simțea în sate o criză acută 
de unelte, agricole cores
punzătoare. cele existente 
trebuiau ■ reparate. Echipa 
de muncitori din care fă
ceam parte mergea din sat 
în sat și. repara plugurile, 
grapele, sapele etc. Tot
odată. aduceam țăranilor 
unelte agricole simple, ab
solut necesare, confecționa
te in uzină. Majoritatea ță
ranilor ne încredințau u,- 
neltele cu bucurie, ne aju
tau la repararea lor. în a- 
cele momente cînd munca 
ne unea, ne apropia, discu
tam cu ei despre prezent și 
viitor, ne împărtășeam spe
ranța că uniți vom reuși să 
învingem toate greutățile 
care ni sa ridicau în fată 
ca urmare a distrugerilor 
provocate de război si de 
politica reacționară a orîn- 
duielilor burgheze. Sim
țeam la unii dintre ei o a- 
numită reținere, o anumită 
teamă pe care o exprimau 
pe ocolite. „Dacă vom lu-' 
era pâmîntul acesta proas
păt primit si nu ne-om a- 
lege cu nimic ?“ — gîndeau 
ei. într-un fel, îndoiala din

cinema
© Mijlocaș la deschidere : SCA- 
L.A — 9,15; 11,15; 13.15; 15,30; 17.45; 
20, CULTURAL — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.15. GRTVITA — 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18: 20.15.
• Omul care ne trebuie : CEN
TRAL — 9; 11.15; 13.30: 15,45;
18: 20.
© Sosea odată un călăreț : SALA 
PALATULUI — 17,15; 20.15, PA
TRIA 9; 11.45: 14.30; 17.15; 20, 
BUCUHES1T — 8.30; 10.45; 13:
15,15: 17,45; 20.15, FAVORIT — 9; 
11.13; 13.30: 15.45; 18; 20.13.

sufletele lor putea să fie 
înțeleasă. La cîrma tării se 
perindaseră, de-a lungul 
vieții lor. tot felul de parti
de. mai mult sau mai puțin 
„istorice", care promiseseră 
poporului marea cu sarea. 
Vorbe fără acoperire I Oa
menii continuaseră să tră
iască în zdrențe. In case 
mizere. în gîndirea lor sim
plă, dar plină de. înțelepciu
ne. apreciau oamenii și par
tidele politice după legătu
ra dintre vorbă .și faptă. Se 
convingeau astfel singuri 
că partidul comuniștilor era 
unicul care realiza. în lup
ta politică strînsă din acele 
momente, unitatea deplină 
dintre vorbă și faptă. A- 
tunci cînd reparam uneltele 
agricole semănăm, cum ne

le.r Ș.clipeșp în soar ele aces
tei primăveri peste 100 de 
apartamente cochete. în 
blocuri noi, înzestrate cu 
tot ceea ce urbanul modern 
poate oferi. Au fost înfiin
țate unităti comerciale de 
tot felul și unităti de pres
tări de servicii, s-a ridicat 
edificiul unei noi școli care 
va deveni în curînd liceu, 
a fost construit un complex 
sportiv^ echipat cu vestiare 
și dușuri cu apă caldă. Și 
cîte altele nu au mai fost 
construite I Nu puteam 
prevedea acum 35 de ani 
toate acestea în Ardudul 
copleșit de greutățile, de 
moștenirea veche, umilă. 
Acel Ardud este numai o a- 
mintire care sălășluiește în 
memoria noastră, a, celor
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pricepeam, muncitorește, în 
sufletele oamenilor săminta 
încrederii în viitor, săminta 
speranței. Dar cine și-ar fi 
închipuit că viitorul pe care 
noi. cu toții, muncitori și 
țărani, ni-1 imaginam la di
mensiuni potrivite cu clipa 
istorică pe care o trăiam 
urma să aibă înfățișarea 
atît de luminoasă de as
tăzi ?

Am prilejul să 6trăbat, 
din cind în cind. satele fos
telor colibe de acum 35 de 
ani. Ce deosebire ! Ca de la 
cer la pămînt ! Bunăoară, 
Ardudul. . care va fi. nu 
peste mult timp, declarat 
oraș. Are de pe acum tră
săturile distincte ale . unei 
localități urbane moderne. 
S-au construit aici o fabri
că de mobilă și o alta de 
tricotaje, o. stațiune model 
de mecanizare a agricultu
rii. Tot aici se pun‘ bazele 
unei viitoare platforme in
dustriale al cărei germene 
va fi industria de xprelucra- 
re a lemnului. Cooperativa 
agricolă dispune de o pu
ternică dotare pentru obți
nerea unor recolte nevisate 
odinioară. Unde au dispă
rut oare săpăligile de altă
dată ? Ele și-au găsit locul 
în muzeul școlii și al satu
lui, pentru aducerea aminte 
a noilor generații de unde 
au pornit bunicii și părin
ții lor. Mari complexe zoo
tehnice stau mărturie des
pre priceperea și hărnicia 
oamenilor In domeniul 
creșterii animalelor după 
procedee specific industria-

nimalelor neproductive este o mare 
sursa de pagubă. Un calcul simplu 
arată că la efectivul existent, anul 
trecut, din cauză că vacile n-au de- 
venit gestante decît la 305 zile după 
tătare (in loc de circa 80 zile cit ar 
fi normal) nu s-au realizat 114 000 
zile de lactație, timp in care chel
tuielile neproductive au însumat cite
va milioane de.lei. Situațiile aminti
te sînt cauzate' în primul rînd de 
neajunsurile care există în asigurarea 
furajelor. Anul trecut s-au semănat 
numai 3 ha sfeclă furajeră față de 
30 hectare planificate, obținindu-se 
doar 20 tone la hectar, fată de 80—100 
și chiar 150 tone, cit realizează uni
tățile fruntașe bihorene. Am vrut să 
vedem cum se prepară hrana vacilor 
într-o bucătărie pentru care s-a chel
tuit circa un milion de Iei. N-am 
avut ce vedea pentru că tocătoarea 
mecanică era defectă, iar bazinele 
betonate au rămas neutilizate. în 
schimb, nutrețurile se toacă sub șo- 
prOane improvizate.

Pentru redresarea situației este ne
cesară. intre altele, generalizarea 
experienței existente chiar la ferma 
din Sălard unde cîțiva îngrijitori ob
țin, an de an, numărul de viței pre
văzut. Discutăm cu îngrijitorul Petru 
Secan : „Eu nu-mi permit să țin în 
lot vaci sterpe. Ara obținut, anul tre
cut. 17 viței de la cele 17 vaci sau 
cum s-ar spune „anul, vaca și vi
țelul", îngrijitorul Iuliu Matei a ob
ținut 22 de viței de la 23 de vaci. 
Cu performanțe asemănătoare se 
mîndresc și Bora Roman, Gheorghe 
Farcaș, loan Erdely. Alți îngrijitori 
însă n-au realizat decît jumătate din 
numărul de viței planificat sau nici 
atît. Alexandru Csuba, de pildă, de 
la 28 de vaci a obtinut, anul trecut, 
doar 12 viței pentru că „matca" Iui 
are o vîrstă de 14—16 ani.

Aspectele la care ne-am referit 
evidențiază cît de dăunătoare este 
pentru producție șî pentru eficiența 
economică a întregii activități prac
tica anacronică de a tine în fermă 
animale infecunde, neproductive, la 
care se adaugă gravele încălcări ale 
regulilor de creștere a vițelelor de 
prăsilă, insuficienta furajelor. Situa
țiile amintite nu pot să nu constituie 
un motiv de analiză profundă a cau
zelor care le-au generat, cu activul 
de partid, cu cadrele de conducere și 
specialiștii agricoli pentru a adopta 
și, mai ales, pentru a aplica imediat 
măsurile ce se impun în vederea 
creșterii producției de lapte, a efec- 

. tivelor de animale.

C. BORDEIANU

dintre drepturile
și îndatoririle

(Urmare din pag. I)

„Marile idealuri ale libertății
au rodit înmiit"

Eram, tn acel 
primăvară 1945. 
montator la

prag de 
lăcățuș- 

Atelierele
C.F.R. din Drobeta-Turnu 
Severin. Participasem, ală
turi de tovarășii mei de
muncă, la numeroase ma
nifestații de stradă cu pri
lejul cărora demonstrasem 
hotărirea noastră de a nu
mai permite întoarcerea la 
vechile stări de lucruri ne
democratice ; ne ridicasem 
împotriva sabotorilor, a îm
bogățitelor de război, a ne
dreptăților. Simțeam împo
trivirea acerbă , a burghe
ziei. manevrele politice me
nite să-i asigure în conti
nuare dominația. Ceva însă 
trebuia să se schimbe. Și 
acest ceva nu putea veni de 
la sine. în fruntea maselor,

manifestanti s-a îndreptat 
spre piața prefecturii. Nu
meroși comuniști și intelec
tuali cu vederi progresiste 
au luat cuvîntul în fata 
maselor care ocupaseră 
piața, somîndu-1 pe prefec
tul reacționar, să predea 
puterea celor ce muncesc. 
Baricadați în clădirea pre
fecturii. polițiști și militari 
reacționari își descurcau ar
mele in aer, sperînd să ne 
intimideze, cerîndu-ne să 
ne împrăștiem. Am hotărit 
atunci să blocăm toate por
țile prefecturii și apoi să 
forțăm, neînarmati. pătrun
derea în sediu și să-i imo
bilizăm pe cei din interior. 
Am reușit să .ajungem la 
parter unde am dezarmat 
citiva comisari de poliție.

DRUMUL. DE 1UPTĂ SI VICTORII
AL POPORULUI STĂPÎN.PE SOARTA SA

mal vîrstnlci. Rememorînd 
cele trăite cu 35 de ani în 
urmă, îmi spun cu mîn- 
drie : tot ce am făcut noi, 
muncitorii și țăranii, a- 
tunci, tot ce a înfăptuit 
apoi întregul popor sub 
conducerea partidului co
munist în anii luminoși ai 
socialismului constituie 
zestrea de aur a sevolutiei 
noastre constructive, al că
rei scop suprem este Împli
nirea multilaterală a perso
nalității umane, fericirea și 
demnitatea, libertatea omu
lui acestui pămint româ
nesc. Și-mi spun că am de 
ce să fiu mîndru de tinere
țea mea. de tinerețea eroică 
a începutului de zidire a 
patriei noastre socialiste. 
Această tinerețe fără bătri- 
nețe o aflu mereu mai vi
guroasă în tot ceea ce În
făptuim sub conducerea 
partidului pentru înflorirea 
patriei, pentru independen
ta și suveranitatea ei. pen
tru locul ei tot mai prețuit 
în rîndul țărilor lumii în
tregi. Voi fi. cu aceste gin- 
duri, care și pe mine mă 
fac să mă simt tot tânăr, 
prezent printre primii în 
fața urnelor de vot la 9 
martie, hotărînd alături de 
milioanele de muncitori, ță
rani și intelectuali asupra 
viitorului și mai luminos al 
patriei noastre scumpe.

Cornel CAL OI 
muncitor sculer 
la întreprinderea 
„Unio"-Satu Mare

comuniștii înfruntau acțiu
nile reăctitmii, cu îndîrjire, 
cu fermitate. Munceam din 
greu pe atunci, ne încor
dam forțele pentru a spori 
producția, jpentru a asigura 
și frontul cu materialele 
necesare, pentru a restabili 
căile de comunicație fero
viare din interiorul tării, 
în același timp eram atenți 
la tot ceea ce privea des
fășurarea vieții politice și 
sociale. îmi aduc aminte că 
peste 500 de muncitori din 
Drobeta-Turnu Severin, 
răspunzînd chemării parti
dului, ne-am îndreptat. în
tr-o noapte de sfîrșit de 
februarie 1945. spre Craio
va. pentru a ne alătura mii
lor Și miilor de oameni din 
alte orașe ale Olteniei care 
se adunau acolo, țăranilor 
din comunele Cetate. Moță- 
tei. Poiana Mare. Drănic, 
Dobrești. Horezu-Poienari. 
A doua zl urma să se des
fășoare la Craiova o mare 
manifestație sub lozinca 
fierbinte a luptei pentru un 
guvern cu adevărat demo
crat care să reprezinte in
teresele celor multi. Greu
tățile s-au ivit începînd cu 
transportul, pentru că tre
nul care ne ducea spre 
Craiova ă fost oprit de mai 
multe ori de forțele reac- 
tiunii. In cetatea băniei am 
găsit o atmosferă plină de 
însuflețire, de deplină ho- 
tărire pentru înfăptuirea 
scopului propus. Coloana 
formată din circa 20 000 de

Ce martU]
1980 J

Ne-am continuat drumul 
hotăritî. Coridorul de la 
subsol era însă baricadat. 
Cei de dincolo, simțind pe
ricolul, au început să arun
ce cu petarde. O schijă m-a 
rănit la ochi și am fost 
transpor-tat la un punct far
maceutic din apropiere. Cei 
de acolo, cînd au auzit că 
sintem comuniști, ne-au 
dat afară. Un tovarăș mi-a 
bandajat cum a putut o- 
chiul și ne-am reîntors. în
tre timp, forțele reactiunii 
puseseră în funcțiune jetu
rile de apă. petardele, mi
tralierele. A mai fost rănit 
atunci Teodor Buteică. de 
la șantierul naval din Dro- 
beta-Turnu Severin, iar ca- 
racaleănul Ion Tomescu a 
fost împușcat mortal. Forța 
maselor populare nu a pu
tut fi însă stăvilită. Ele au 
pătruns în întreaga clădire, 
l-au alungat pe prefectul 
reacționar și au instalat, 
în fruntea treburilor jude
țului. prefect comunist.

Anii au trecut. Ideile 
pentru care am luptat au 
prins viată. Ele dau tărie 
tuturor victoriilor noastre 
din ultimii 35 de ani. La te
melia realizărilor tot mai 
prestigioase care îmbogă
țesc astăzi peisajul econo
mic, social și cultural dol- 
jean se află și opțiunea ho- 
tăriță a muncitorilor, țăra
nilor si intelectualilor le
gați de popor de a-i urma 
pe comuniști tn focul lup
telor sociale și politice din 
primăvara anului 1945. As

tăzi. județul realizează, In 
numai două zile, întreaga 
producție a anului 1938. 
Sintem mindri că indus
tria Doljului dă tării 
peste 99 la sută din produc
ția națională de- transfor
matoare și autotransforma- 
toare, circa 60 la sută din 
cea de locomotive diesel- 
electrice și electrice pentru 
linii magistrale. 22 la sută 
din cea de îngrășăminte 
chimice, peste 10 la sută 
din cea de energie electrică.

Cu greu am fi putut în
trezări, în acele momente 
fierbinți din 1945, că orașe
le și satele Doljului își vor 
schimba înfățișarea aproa
pe complet, că oamenii 
muncii vor primi 45 000 de 
apartamente înzestrate cu 
tot confortul urban mo
dern. că in ultimul cinci
nal. de pildă, fondurile de 
dezvoltare a județului vor 
îi mai mari decît in întrea
ga perioadă 1966—1975. 
Mi-ar trebui mult spațiu ca 
să enumăr întreprinderile 
de importantă republicană 
care s-au ridicat in aceas
tă parte a tării — între
prinderea aeronautică din 
Craiova. Combinatul de u- 
tilaj greu, întreprinderea 
de piese turnate Băilești 
etc. Sînt în construcție in-, 
treprinderea de autoturis
me „Oltcit". întreprinderea 
de biosinteze. centrala de 
termoficare II Craiova și 
multe altele. în primul rînd 
însă, oamenii s-au trans
format pe ei înșiși, și-au 
descoperit forța creativă. 
Dispunem de o universitate 
cu 8 facultăți în care stu
diază peste 10 000 de tineri 
din tară și din străinătate, 
în județ funcționează trei 
teatre, o filarmonică. 5 case 
de cultură. 95 de cămine 
culturale.

Acel 6 martie de acum 35 
de ani a rodit înmiit si u- 
nitatea noastră de luptă 
pentru o viată demnă, libe
ră, fericită, unitate de ne
zdruncinat în jurul parti
dului. este, pe această înal
tă treaptă a istoriei con
temporane. chezășia puter
nică a noi succese in con
strucția socialismului și co
munismului. Sint fericit că 
in acest apropiat 9 martie 
1980, încărcat de semnifi
cații. îmi voi da votul can- 
didatilor Frontului Demo
crației șl Unității Socialis
te. conștient că legislatura 
care începe constituie o pe
rioadă de' alte noi și stră
lucitoare succese pe șantie
rul vieții noastre noi.

Dumitru C1PERB
pensionar

rilor și îndatoririlor membrilor de 
partid constituie un model de îmbi
nare a drepturilor și îndatoririlor 
cetățenești in cadrul democrației so
cialiste. Siritetizind principiul uni
tății. dintre drepturile și Îndatoririle 
membrilor de partid. Programul 
P.C.R. subliniază : „animați perma
nent de spirit de răspundere și de 
sacrificiu, ei nu doresc — nu trebuie 
să dorească — nici un fel de alt pri
vilegiu decit acela de a-și servi pa
tria. de a servi poporul, socialismul, 
comunismul".

O atare îmbinare a drepturilor și 
îndatoririlor este reclamată și pro
movată și în litera și spiritul Consti
tuției Republicii Socialiste România, 
în manifestarea și funcționarea în
tregului sistem a.1 democrației noastre.

Un principiu fundamental al vieții 
noastre sociale, un aspect al ei esen
țial îl constituie deplina egalitate in 
drepturi a tuturor cetățenilor patriei 
noastre, fără deosebire de naționali
tate, sex sau religie. Faptul că acest 
principiu nu este doar declarat, ci 
s-a transfoisnat în realitate palpa
bilă a vieții și activității sociale, se 
datorează lichidării în țara noastră a 
proprietății private, făuririi și per
fecționării continue a relațiilor socia
liste și totodată dezvoltării bazei 
tehnjco-materiale a noii orînduiri, 
pe baza politicii partidului de indus
trializare, de repartizare armonioasă 
a forțelor de producție pe întregul 
teritoriu al . țării. Relevăm importan
ta deosebită pe care o are in această 
privință inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca in aprecierea nivelului 
de dezvoltare economică a fiecărui 
județ, criteriul de bază să fie atin
gerea unei producții globale pe lo
cuitor de cel puțin 70 000 lei anual. 
Transpunerea in viată a acestui prin
cipiu va contribui in însemnată mă
sură la înaintarea procesului de omo
genizare socială, la realizarea egali
tății depline a membrilor societății 
noastre socialiste.

Deplina egalitate în drepturi in
cumbă și obligații, îndatoriri. înainte 
de toate îndatorirea fiecărui cetățean 
al tării — fie el român, maghiar, 
german'sau de altă naționalitate — da 
a contribui, prin fapte de muncă, la 
întărirea continuă a bazei economice 
* egalității în drepturi, de a milita 
activ pe tărîmul social-obștesc pentru 
afirmarea neștirbită a echității so
cialiste, de a întări necontenit — 
așa cum cere secretarul general al 
partidului —. coeziunea de nezdrunci
nat a întregului nostru popor, piep
turile asigurate naționalităților con
locuitoare sînt inseparabile de înda
torirea întregului nostru popor de a 
dezvolta necontenit unitatea frățească 
a tuturor celor ce muncesc, de a da 
o ripostă hotărîtă tuturor celor care 
ar încerca, in orice formă și prin 
orice mijloace, să atenteze la această 
unitate.

Dreptul Ia muncă, la învățătură, 
asigurate practic — din punct dă ve
dere economic, social și politic in 
țara noastră, sînt nedespărțite de în
datorirea fiecăruia de a-și îndeplini 
sarcinile de plan, de a-și perfecționa 
pregătirea profesională.

Drepturile ce decurg din garantarea 
prin Constituție a libertății conștiin
ței sînt strîns îmbinate cu obligația 
tuturor cultelor și tuturor credincio
șilor de a respecta cu strictețe Con
stituția, legile țării, de a nu amesteca 
religia în politică, precum și cu obli
gația comuniștilor de a milita pentru 
promovarea și răspindirea concepției 
științifice 'despre lume si viată.

în lumea capitalului, a lipsei unor 
drepturi fundamentale pentru masele 
largi, lozinca libertății individului 
servește nu o dată drept paravan 
pentru îngăduirea și chiar încurajarea 
manifestării în viața socială și ipoli- 

' tică a unor forțe de extremă dreap
tă, fasciste și neofasciste, a propa
gării unor teorii rasiste, șovine, anti
umane. Asemenea fenomene întini- 
pină o ripostă hotărită din partea 
forțelor progresiste, dar faptul că 
ele pot să se manifeste este simpto
matic pentru orînduirea social-poli- 
tică din țările respective. în numele 
drepturilor largi, socialiste, și în 
vederea apărării acestora, aseme
nea manifestări nu sint tolerate 
în România socialistă. „Trebuie 
să spunem clar — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — că teo
ria revoluționară despre democrația 
socială și libertățile omului este 
Incompatibilă cu libertatea pentru 
fascism, pentru terorism, pentru ele
mentele reacționare, declasate, cara 
pun în pericol viața oamenilor, dez
voltarea progresistă a societății".

Corelația dialectică dintre dreptu
rile și îndatoririle cetățenești se ma
nifestă cu pregnanță și în vasta acti
vitate social-politică desfășurată în 
prezent în vederea pregătirii și în
tâmpinării alegerilor din 9 martie, 
întregul mers al campaniei electorale 
ilustrează cit de profund înțeleg oa
menii muncii din tara noastră această 
unitate indisolubilă. A alege și a fi 
ales în organele centrale și locale alo 
puterii de stat este un drept politic 
de importanță majoră, prin care fie
care cetățean își exprimă direct, ne
mijlocit, voința privitoare la proble
mele puterii și guvernării. Cu o înal
tă conștiință a îndatoririlor noastre 
față de patrie, față de prezentul 
și viitorul nostru, al tuturor, ne pre
gătim să ne folosim de acest drept 
spre a vota pentru Programul parti
dului. pentru hotărîrile istorice alo 
Congresului al XII-lea însușite de 
Frontul Demoorației și Unității So
cialiste, pentru prosperitatea tării, 
pentru progres și pace. Programul cu 
caFe Frontul Democrației și Unității 
Socialiste se prezintă in alegeri, noi 
toți l-am discutat, l-am aprobat și tot 
noi sintem chemați să-l înfăptuim. 
Acesta este dreptul nostru, aceasta 
este îndatorirea noastră.

• Sezonul de catifea : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,39; 15,45; 18; 20,1'5,
LUCEAFĂRUL — 9; 11.15; 13,30;
16.45; 18; 20.
• Prezentatorul : CINEMA STU
DIO — .10; 12; 14; 16; 18; 20.
e Supraviețuitorii: TIMPURI NOI
— 15; 17.30; 20.
© Artista, dolarii și ardelenii : 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, G.LORTA — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20. MODERN — 9: 11.15; 
13.30; 15,45; 18: 20.8 I se spunea „Buldozerul46 : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18: 20,15, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
— 9; 11: 13.15; 15,30; 17,45: 20.
© Rug și flacără : DACIA — 9: 
11,30; 14.15: 17; 19,45, GIULESTI —

9; 11,30; 14,15; 17; 19,45. DOINA — 
17,30: 20.
o Program de desene animate : 
DOINA — 9.30;.11,30; 13: 14,30; 16.
• Deznodămint la frontieră : TO
MIS — 9; 1.1,15; 13,30; 15,45: 18; 20, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Cumpăna : COTROCENI — 15; 
17,15; 19,30, MIORIȚA 9: 11,15; 
13.30: 15.45; 18; 20.a Moarte pe Nil : FLOREASCA
— .9; 11,30; 14.15; 17; 19.45.
q Cine mă strigă : COSMOS — 
15.30; 17.30; 19,30, FERENTARI — 
15,30; 17.30; 19,30.
© Un polițist incomod î BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,
MUNCA — 16; 18; 20.
• Colosul din Rhodos 1 BUCEGI

— 14.30; 17,15; «, ARTA — ft; 12; 
16; 19.
• Safari Express î LIRA — 10; 
12,15; 15,30; 18; 20.
• /l noua inimă s POPULAR — 
15,30; 17,30; 19,30.
© Piedone Africanul : DRUMUL 
SÂRU — 15: 17,45; 20.
• Chemarea primăverii : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
© Camionul de cursă lungă : CA
PITOL — 9; 11; 13.15; 15,30: 17,45; 
20.
• Studentul, computerul șl car
tofii ; VOLGA — 9; 11.15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15,
© Răzbunarea panterei roz: FLA
CĂRA — 15,30: 17.45: 20.
• . 39 de trepte j PACEA — 15.30; 
17,45; 20.

© Clopote d« toamnă : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
© Hoțul din Bagdad : VICTORIA 
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.

teatre
© Teatrul Național (sala mică) : 
Comedie <le modă veche — 19.30; 
(sala Atelier) : Trei pe o bancă 
— 19.
© Filarmonica ..George Enescu46 
(sala mică) : Primo audiții din 
muzica tinerilor compozitori — 
19.30.

• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.
© Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
© Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
la.ndra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Gin-Rummy — 19.30; (sala Grădi
na Icoanei) : Furtuna — 19,30.
O Teatrul Mic : Minei ti — 19,30.
© Teatrul Foarte Mic : O șansă 
pentru fiecare — 20.
© Teatrul .de comedie : Rîsete tn 
labirint — 19.30.
© Teatrul ,.Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 19.30;
(sala Studio) : Jocul — 19.
© Teatrul GiuIești (sala Majes
tic) : Dragă mincinosule — 19,30; 
(sala Giulești) : Romanțioșii — 
19.30.

© Teatrul satiric-muzical ..C. Tă- 
nase46 (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30: (sala Vic
toria) : Boema ride, cîntă și dan
sează — 19,30.
® Teatrul .,Ion Vasilescti44 : Un 
cintec pentru un surîs — 19.30.
& Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română44 (sala clubului I.C.T.B.) : 
Pe un picior dc plai — 18.
© Teatrul „Ion Creangă44 : Albă 
ca zăpada șl cei 7 pitici — 17.
9 Teatrul „Țăndărică64 : Tlgrișo- 
rul Petre — 10; Pisica de una sin
gură — 17.
© Circul București : Atracțiile 
circului bulgar — 19.30.
© Studioul de teatru al T.A.T.C. : 
D-ale carnavalului — 19,30.
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ADUNĂRI CETĂȚENEȘTI
în circumscripțiile electorale pentru Marea Adunare Națională

SECRETARUL DE STAT PENTRU AFACERILE EXTERNE
Șl ALE COMMONWEALTH-ULUI AL MARII BRITANII 
VA EFECTUA 0 VIZITĂ OFICIALĂ IN ROMÂNIA

Marcată prin entuziastele adunări 
cetățenești, organizate de Frontul 
Democrației și Unității Socialiste, 
campania electorală în vederea apro
piatelor alegeri de la 9 martie, eve
niment politic cu adinei semnificații 
în viata întregii țări, prilejuiește o 
amplă trecere în revistă a importan
telor înfăptuiri realizate pînă în pre
zent de poporul nostru pe drumul 
construcției socialiste, o vie analiză, 
desfășurată intr-un puternic spirit 
revoluționar și de angajare patrioti
că, manifestat de toti oamenii mun
cii de la orașe și sate — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — asupra mărețelor sarcini eco
nomice și social-culturale ce stau in 
fața întregii națiuni în etapa urmă
toare. Expresie elocventă a puterni
cei adeziuni a tuturor cetățenilor pa
triei față de politica internă și exter
nă a partidului și statului, adunările 
cetățenești reprezintă o manifestare 
vie a unității întregului popor în ju
rul partidului și al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o tribună de la care se afirmă cu 
pregnanță hotărîrea întregului popor 
de a traduce neabătut în viață mă
rețul Program al partidului, impor
tantele sarcini stabilite de Congresul 
al XII-lea al P.C.R.

în această atmosferă, specifică de
mocrației noastre socialiste, au con
tinuat să aibă loc în numeroase lo
calități adunări cetățenești, în cadrul 
cărora candidații pentru alegerile în 
Marea Adunare Națională au purtat 
un amplu dialog cu alegătorii :

în municipiul BUCUREȘTI — Ma
rin Nedelcu, director general la Cen
trala industrială de utilaj tehnologic 
și material rulant București, și Lazăr 
Șqndra, membru al C.C. al P.C.R., 
director general la Centrala indus
trială de electronică și tehnică de 
calcul București, în circumscripția 
electorală nr. 3 Energeticienilor ; 
Nicu Boboc, profesor universitar la 
Universitatea București, și Romulus 
Cristescu, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, vicepreședinte al Consiliu
lui științific al Institutului central de 
matematică, profesor la Universitatea 
București. în circumscripția electora
lă nr. 6 „30 Decembrie" ; Elena Ve
rona Burtea, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., secretar al comitetului de 
partid la întreprinderea de confecții 
și tricotaje București, și Gherghina 
Ioneseu, președinta comitetului sin
dicatului de la întreprinderea de 
confecții și tricotaje București, in 
circumscripția electorală nr. 16 Ar
mata Ponorului ; Voicu Tache, mem
bru al C.C. al P.C.R., secretarul co
mitetului de partid, decan la Institu
tul politehnic București, și ,Rodica 
Dima Vilcu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R.. prorector al Institutului 
politehnic București, în circumscrip
ția electorală nr. 20 Giulești ; Fran- 
cisc Iosif Augustin, conducătorul 
Arhiepiscopiei romano-catolice, în 
circumscripția electorală nr. 23 Chi
tită ; Octavian Cotescu, actor, șef de 
catedră la Institutul de artă teatrală 
și cinematografică București, și Sil
viu Stănculcscu, actor la Teatrul de 
comedie București. în circumscripția 
electorală nr, .24 Bucureștii Noi ; Ilie 
Văduva, inembru supleant al C.C. al 
P.C.R., rector al Academiei de studii 
economice București, și Mihail Anas- 
tasescu, director adjunct la Institutul 
central pentru pregătirea cadrelor din 
economie și administrația de stat — 
Academia „Ștefan Gheorghiu", in 
circumscripția electorală nr. 26 Doro
banți ; Decebal Urdea, director al In
stitutului de finanțe, circulație mo
netară și preturi, director al Direc
ției normării, metodologiei și îndru
mării contabile din Ministerul Finan
țelor, Gheorghe Boulescu, director 
în Ministerul Finanțelor, șl Valeriu 
Moșoianu, directorul sucursalei mu
nicipiului București a Băncii Națio
nale, în circumscripția electorală nr. 
31 Republicii ; Mariana Beliș, vice
președinte al Biroului Comitetului 
Central al Organizațiilor Demo
crației și Unității Socialiste, pre
ședintele Comitetului municipal al 
Organizațiilor Democrației și Unită
ții Socialiste, conferențiar universi
tar la Institutul politehnic București, 
Eugenia Mihăilescu, vicepreședinte 
al Comitetului municipal al Organi
zațiilor Democrației și Unității So
cialiste, profesor la Liceul industrial 
nr. 1 București, și Doina Benea, se
cretar al Biroului Comitetului Cen
tral al Organizațiilor Democrației și 
Unității Socialiste, judecător la Tri
bunalul municipal. în circumscripția 
electorală nr. 32 Iancului ; Nicolae 
Ganea, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular al 
municipiului București. în circum
scripția electorală nr. 33 Pantelimon.

în județul ALBA — Ligia Bogdan, 
membru al comitetului de partid pe 
întreprindere, maistru la atelierul de 
creație al întreprinderii „Porțelanul" 
din Alba Iulia, Traian Popa, secretar 
de organizație de bază de partid pe 
atelier, maistru ceramist la între
prinderea „Porțelanul", și Alexandru 
Radu, secretar de organizație de 
partid pe atelier, maistru la între
prinderea „Porțelanul", 
scripția electorală nr.

in circum-
__ _r„ ..._____ 1 Alba Iulia ;
Mihai Beniuc, scriitor, și Alexandru 

circumscripția

academician 
Ceaușescu, 

Politic Exe- 
președintele

Balaci, scriitor, în 
electorală nr. 7 Blaj.

în județul ARGEȘ 
doctor inginer Elena 
membru al Comitetului 
cutiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, in circumscripția electo
rală nr. 1 Pitești-Sud ; Cornel Mihu- 
lecea, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, în cir
cumscripția electorală nr. 2 Pitești- 
Nord ; Mihail Florescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul industriei 
chimice, în circumscripția electorală 
nr. 5 Curtea de Argeș ; Constantin 
Mitea, membru al C.d. al P.C.R., re
dactorul șef al ziarului „Scînteia”. în 
circumscripția electorală nr. 6 Cos- 
tești ; Cecilia Stan, membru al C.C. 
al P.C.R.. secretar al comitetului ju
dețean de partid, în circumscripția 
electorală nr. 7 Topoloveni.

în județul BACĂU — Paul Nicu- 
îescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, în circumscripția electorală 
nr. 1 Bacău-Sud ; Rodica Berea, di
rector tehnic la întreprinderea de 
postav din Buhuși, și Viorica Zoe 
Movjleanu, director comercial la în
treprinderea de postav din Buhuși, 
în circumscripția electorală nr. 3 
Buhuși ; Petre Preoteasa, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președihte al Comitetului de Stat al 
Planificării, ministru secretar de 
stat, în circumscripția electorală nr. 
4 Secuieni ; Maria Ioneseu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. director 
la Direcfia tehnică din 
Industriei

Ministerul
Chimice, și Diamanta

Laudoniu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., directorul întreprinderii 
de cercetare și producție materiale 
semiconductoare București, în cir
cumscripția electorală nr. 6 Sascut ; 
general-locotenent Gheorghe Zărnes- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., co
mandant al unui comandament de 
armă, în circumscripția electorală nr. 
9 Livezi.

în județul BIHOR — Emil Mărgi
nean, directorul întreprinderii „în
frățirea" din Oradea, și Gheorghe 
Măduță, directorul întreprinderii de 
accesorii pentru mijloace de transport 
Bihor, în circumscripția electorală 
nr. 1 Oradea-Nord ; Irina Farcaș, 
secretar al comitetului de partid, 
maistru la întreprinderea de trico
taje „Oradea", și Rozalia Togor, se
cretar al comitetului de partid, aju
tor de maistru la întreprinderea de 
confecții Oradea, în circumscripția 
electorală nr. 3 Oradea-Sud ; Tran
dafir Coeîriă, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 10 Salonta.

în județul BISTRIȚA-NÂSĂUD — 
Richard Winter, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministru secretar de 
stat la Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe, în circum
scripția electorală nr. 4 Beclean ; 
Dumitru Nistor, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., directorul Combinatu
lui industrial pentru construcții de 
mașini Bistrița, și Traian, Morariu, 
directorul întreprinderii 'forestiere 
de exploatare și transport Bistrița, 
în circumscripția electorală nr. 1 
Bistrița.

In județul BOTOȘANI — Hara- 
lambie Alexa, membru al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al comitetului 
județean de partid, în circumscripția 
electorală nr. 3 Flămînzi ; Lucia Hu- 
țanu, secretar al Comitetului comu
nal de partid Leorda, și Ecaterina 
Crasi, secretar al Comitetului comu
nal de partid Mihai Eminescu, în cir
cumscripția electorală nr. 4 Bucecea; 
Floarea Bartuș, președintele C.A.P. 
Todireni, și Ecaterina Halit, vicepre
ședinte al C.A.P. Avrămeni, în cir
cumscripția electorală nr. 8 Șțefă- 
nești.

în județul BRAȘOV — Maria 
Drângă, președintele Comitetului ju
dețean al Organizațiilor Democrației 
și Unității Socialiste,, inginer proiec
tant la întreprinderea de autocami
oane Brașov, și Eugenia .Tanță, mem
bru al Comitetului județean al Or
ganizațiilor Democrației și Unității 
Socialiste, arhitectă la Institutul de 
proiectări Brașov, în circumscripția 
electorală nr. 1 Brașov-Centru ; Fi- 
lofteia Negruțiu, prorector la Uni
versitatea din Brașov, și Lidia Ben- 
che, secretarul comitetului de partid 
al Universității din Brașov, confe
rențiar universitar, în circumscripția 
electorală nr. 2 Brașov ; Vasile Se- 
chel, membru al C.C. al ■ P.C.R., 
director general la Centrala indus
trială de tractoare Brașov, și Gheor
ghe Badea, director general la Cen
trala industrială de rulmenți și or
gane de asamblare Brașov, în cir
cumscripția electorală nr. 3 Brâșov- 
Tractorul ; Bartolomeu Andrei Ba- 
lint, președintele C.A.P. Săcele, și 
Pavel Buna, președintele C.A.P. 
Purcăreni, în circumscripția electo
rală nr. 6 Săcele.

în județul BRĂILA — Petre Lupu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de Partid, în cir
cumscripția electorală nr. 1 Brăila- 
Sud ; Mihai Moraru, membru al C.C. 
al P.C.R., director la uzina „Pro
gresul" Brăila, și Ion Petrescu, direc
tor la Combinatul de hîrtie și celu
loză Brăila, în circumscripția electo
rală nr. 3 Brăila-Nord ; Mihalaehe 
Măregean, director la I.A.S. Urleasca, 
și Nicolae Popescu, director la I.A.S. 
Dunărea. în circumscripția electora
lă nr. 4 însurăței.

în județul BUZĂU — Georgeta 
Ana Druiu, directorul întreprinderii, 
de tricotaje din Buzău, Valentin 
Dihoru, directorul tehnic al între
prinderii de sîrmă și produse de sîr- 
mă Buzău, și Ion Haralambie Cristian 
Gonțescu, directorul întreprinderii de 
contactoare din Buzău. în circumscrip
ția electorală nr. 2 Buzău—Nord-Vest; 
Florina Doina Marinescu, președin
tele C.A.P. Greceanca din comuna 
Breaza, și Maria Popină, președintele 
C.A.P. Stîlpu, în circumscripția elec
torală nr. 6 Pietroasele ; Vasile Po
top, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, in circumscripția electorală 
nr. 7 Nehoiu ; Florin Teodor Tănă- 
sescu, membru al C.C. al P.C.R., 
director, al Institutului de cercetări 
științifice și " inginerie tehnologică 
pentru industria electronică Bucu
rești, și Mihai Drăgănescu, director 
general al Institutului central de 
conducere și informatică București, 
în circumscripția electorală nr. 9 
Beceni.

în județul CARAȘ-SEVERIN - 
Adriana Petrie, secretar al comite
tului de partid, președintele consi
liului oamenilor muncii de la Com
binatul de prelucrare a lemnului 
Caransebeș, și Elena Boazgă, pre
ședintele comitetului de sindicat la 
Fabrica de mobilă a Combinatului 
de prelucrare a lemnului Caran
sebeș, în circumscripția electorală 
nr. 4 Caransebeș ; Iosif Uglar, mem
bru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 

'Democrației și Unității Socialiste. în 
circumscripția electorală nr. 5 Băile 
Herculane.

în județul CLUJ — Tudor Dră- 
ganu, profesor universitar, jurist, 
loan Puia, rectorul Institutului agro
nomic din Cluj-Napoca, și Ionel Sil
viu Vlad, rectorul Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în 
circumscripția electorală nr. 1 Cluj- 
Napoca — Universitate ; Eva Iakab, 
membru supleant al comitetului ju
dețean de partid, tehnician la între
prinderea de tricotaje „Someșul", 
Ecaterina Moldovan, membru al Co
mitetului municipal de partid Cluj- 
Napoca, croitoreasă la întreprinderea 
de confecții ..Flacăra", și Maria Bo- 
dolci, membru al Comitetului muni
cipal de partid Cluj-Napoca, munci
toare confecționeră la întreprinderea 
de tricotaje „Someșul". în circum
scripția electorală nr. 2 Cluj-Napoca- 
Mărăști ; Doina Florea, membru al 
Comitetului Central al Organizațiilor 
Democrației și Unității Socialiste, 
tehnician la Combinatul de pielărie 
și incâlțăminte din Cluj-Napoca, și 
Elena Pop, vicepreședinte al Comite
tului județean al Organizațiilor De
mocrației și Unității Socialiste, elec
trician la întreprinderea mecanică de 
material rulant „16 Februarie” din 
Cluj-Napoca, in circumscripția elec
torală nr. 5 Cluj-Napoca ; Iuliu Fe- 
jes, membru al C.C. al P.C.R., se
cretar al Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară, in cir- 

cumscrlpția electorală nr. 9 Huedin ; 
Vasile Bulucea, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, în circumscripția 
electorală nr. 12 Dej.

în județul CONSTANȚA — Dumi
tru Fuiorea, membru al C.C. al 
P.C.R., director al Șantierului naval 
Constanța, și Neeulai Hîrjeu, coman
dant unic al portului Constanta, în 
circumscripția electorală nr. 1 Con- 
stanța-Est; Voica Andrei, președinte
le Comitetului județean al Organiza
țiilor Democrației și Unității Socialis
te, inginer textilist la întreprinderea 
textilă „Dobrogeana", Victoria Roșea, 
membru al Comitetului Central al 
Organizațiilor Democrației și Unității 
Socialiste, profesoară la Liceul „Mi- 
hai Eminescu" din Constanța, și Ta
tiana Chiru, membru al Comitetului 
județean al Organizațiilor Democra
ției și Unității Socialiste, inginer la 
întreprinderea textilă „Dobrogeana", 
în circumscripția electorală nr. 2 
Constanța-Nord; Valentina Cinzeacă, 
președintele C.A.P. Tuzla, și Maria 
Enache, președintele C.A.P. Petroșani, 
comuna Deleni, în circumscripția 
electorală nr. 6 Mangalia ; Mihai Hîr- 
jău, secretar al C.C. al U.T.C., in 
circumscripția electorală nr. 9 Cerna
vodă ; general-maior George Popa, în 
circumscripția electorală nr. 10 Nă
vodari.

în județul COVASNA — Nagy Fer
dinand, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, în circumscripția- 
electorală nr. 1 Sfîntu Gheorghe ; 
Jakaboș Csaba, director la între
prinderea mecanică Tirgu Secuiesc, 
și Magari Atila, director adjunct la 
întreprinderea de confecții Tirgu 
Secuiesc, în circumscripția electorală 
nr. 2 Tirgu Secuiesc.

în județul DÎMBOVIȚA — Emil 
Bobu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., ministrul muncii, în cir
cumscripția electorală nr. 3 Moreni ; 
Gheorghe Iordaclie, secretar al Co
mitetului de partid, președintele con
siliului oamenilor muncii la Combi- 
natul de oțeluri speciale Tirgoviște, 
Gheorghe T. Olteanu, președinte al 
comitetului sindical la Combinatul de 
oțeluri speciale Tirgoviște,. și loan 
Bărbieru, secretar al comitetului de 
partid la întreprinderea de utilaj 
petrolier Tirgoviște, în circumscrip
ția electorală nr. 1 Tirgoviște 
Florea Ristache, membru al C.C. 
al P.C.R., .prim-secretar al co
mitetului, județean de partid. în cir
cumscripția electorală nr. 6 Voinești ; 
Alexandru Ioneseu, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul general ai Ra- 
dioteleviziunii române, în circum
scripția electorală nr. 8 Nucet.

în județul DOLJ — Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, în circum- .. 
scripția electorală nr. 1 Craiova — 
„Electroputere" ; Margareta Boroș, 
conferențiar, prodecan la Universita
tea din Craiova, și conferențiar univ. 
dr. ing. Polixenia Nedelcu, de la Uni
versitatea din Craiova, în circum
scripția electorală nr. 2 Craiovă '— 
Brazda lui Novac ; Virginia Gemeș-1 
cu, director adjunct la întreprinderea 
„Electroputere”, și Niculina Beucă, șef 
de birou la întreprinderea „Electro
putere", în circumscripția electorală 
nr. 4 Craiova-Vest ; Constantin Teo- 
dorescu, membru al Comisiei Cen
trale de Revizie, directorul general al 
Institutului național de creație știin
țifică și tehnică, și Vasile Baltag, di
rectorul Centrului de cercetări știin
țifice și inginerie tehnologică de 
calcul, în circumscripția electorală 
nr. 5 Craiova — 1 Mai ; Alexandru 
Mărgăritescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministru-secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
în circumscripția electorală nr. 6 Fi- 
liași ; Maria Avram, adjunct’ de șef 
de secție la C.C. al U.T.C.. în cir
cumscripția electorală'nr. 8 Calafat; 
Virginia Crețu, vicepreședinte al Co- 
imițetului Central al Organizațiilor 
Democrației, și Unității Socialiste, 
membru al Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, șef de echipă la C.A.P. Dă- 
buleni. Florina Geonea, secretar al 
comitetului comunal al organizației 
democrației și unității socialiste, ță
rancă cooperatoare la C.A.P. Călă
rași. și Zoia Radu, membru al comi
tetului sătesc al organizației demo
crației și unității socialiste, țărancă 
cooperatoare la C.A.P. Amărăstii de 
Jos, în circumscripția electorală nr.
12 Bechet ; general-maior Dumitru 
Roșii, în circumscripția electorală nr.
13 Leu.

în județul GALAȚI — Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. .al P.C.R., prim 
viceprim-ministru ' al guvernului, în 
circumscripția electorală nr. 3 Ga- 
lați-Nord ; Neeulai Agachi, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul industriei 
metalurgice, în circumscripția electo
rală nr. 4 Galați-Sud ; Emilia An- 
drunache, prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid Tecuci, în 
circumscripția electorală nr. 5 Tecuci; 
Constanta Balint, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, în circumscripția electo
rală nr. 6 Foltești.

în județul GOR.T — Gheorghe 
Cioară, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul energiei electrice, în cir
cumscripția electorală nr. 3 Tîrgu- 
Cărbunești.

în județul HARGHITA — Ana 
Mureșan, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, în circumscripția 
electorală nr. 5 Topliță; Costică Po- 
rime, membru al C.C. al P.C.R., se
cretar al comitetului județean de 
partid, în circumscripția electorală 
nr. 2 Miercurea Ciuc-Sud ; Elisabeta 
Iakab, secretar al comitetului de 
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
de confecții din Odorheiu Secuiesc, 
și Anna David, președintele comite
tului sindicatului de la întreprinde
rea de confecții din Odorheiu Secu
iesc, în circumscripția electorală nr. 3 
Odorheiu Secuiesc ; Racz Attila, di
rector la întreprinderea minieră 
Bălan, și Fekete Adalbert, inginer- 
șef, geolog, la întreprinderea minieră 
Bălan, în circumscripția electorală 
nr. 4 Gheorghieni.

în județul HUNEDOARA — Ion 
Mondoca, secretar al comitetului de 
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
minieră Lupeni. Corneliu Boloboi, 
secretar al comitetului de partid, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea minieră 
Uricani, și Vasile Nemeș, secretar 

al comitetului de partid, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea minieră Paroșeni, în 
circumscripția electorală nr. 7 Lu
peni.

în județul IALOMIȚA — Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei de 
științe agricole și silvice, în circum
scripția electorală nr. 7 Căzănești ; 
Ion Stoica, director tehnic la între
prinderea de construcții-montaje si
derurgice din Călărași, și Dinu Ște
fan Ieremia, directorul grupului nr. 3 
șantiere, la întreprinderea de con- 
strucții-montaje siderurgice din Că
lărași, în circumscripția electorală 
nr. 2 Călărași.

în județul IAȘI — Nicolae I. Gre- 
cu, secretar al comitetului de partid, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii la Combinatul de utilaj greu 
— Iași, Petru C. Lăcătușu, secretar 
al comitetului de partid, președintele 
consiliului oamenilor muncii la 
întreprinderea mecanică „Nicolina", 
și Gheorghe D. Zăinescu, secretar al 
comitetului de partid, președintele 
consiliului oamenilor muncii la 
întreprinderea de agregate și mașini- 
unelte speciale Iași, in circumscripția 
electorală nr. 4 Iași — Nicolina.

în județul ILFOV — Ilie Radules
cu, secretar al C.C. al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 2 Oltenița.

în județul MARAMUREȘ — Ludo
vic Fazekas, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului pen
tru problemele consiliilor populare, 
ministrul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, în circum
scripția electorală nr. 7 Vișeu de 
Sus ; Viorica Ileana Nicoleta Săplă- 
can, președintele Comitetului jude
țean al Organizațiilor Democrației și 
Unității Socialiste, inginer la Centra
la metalurgică a minereurilor și me
talelor neferoase, și Viorica Pop, 
vicepreședinte al Comitetului jude
țean al Organizațiilor Democrației și 
Unității Socialiste, subinginer la flo- 
tație, în circumscripția electorală 
nr. 2 Baia Mare-Sud.

în județul MEHEDINȚI — Maria 
Doina Grigorie, secretar adjunct al 
comitetului de partid, tehnician la 
Combinatul de celuloză.și hîrtie Dro- 
beta-Turnu Severin, Elenai Prodan, 
vicepreședinte al consiliului jude
țean al sindicatelor, membru al 
biroului comitetului de partid, teh- 1 
nician principal la Combinatul de 
prelucrare a lemnului Drobeta-Turnu 
Severin, și Ionela -Zeveleanu, secre
tar adjunct al comitetului de partid, 
muncitor operator la Combinatul de 
prelucrare a lemnului Drobeta-Turnu 
Severin, în circumscripția electorală 
nr. 1 Drobeta-Turnu Severin-Est ; 
Vasile Bacalu, directorul întreprin
derii de vagoane Drobeta-Turnu Se
verin, și Constantin Pândele, direc
torul Șantierului naval Drobeta- 
Turnu Severin, in circumscripția 
electorală nr. 2 Drobeta-Turnu Se- 
verin-Vest ; Mitrana Predescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele 
C.A.P. Gogoșu, și Vasilica Spînu, vice
președinte al C.A.P. Dîrvari, în,_ cir
cumscripția electorală nr. 5 Cujmir.

în județul MUREȘ — Mihai Gcre, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, în circum
scripția electorală nr. 3 Tirgu Mureș- 
Sud ; Ion Boitan, directorul Combi
natului chimic Tîrnăveni, lovuța 
Blenchea, secretar adjunct al comi
tetului de partid pe combinat, ingi
ner chimist, șefa fabricii de faianță 
de la Combinatul chimic Tîrnăveni, 
și Maltei Hurubean, director adjunct 
tehnic la Combinatul chimic Tîrnă
veni, în circumscripția electorală 
nr. 5 Tîrnăveni ; Victor Gyozo 
Ilajtlu, membru al Comisiei Centrale 
de Revizie, redactor-șef al revistei 
„Igaz Sz6“, în circumscripția electo
rală nr. 10 Sovata.

în județul NEAMȚ — Elena Chi- 
riac, director îl? întreprinderea de 
tricotaje „Smirodava", din Roman, 
Vasile Sav, director la întreprin
derea de țevi din Roman, și Con
stantin Giosanu, director la întreprin
derea mecanică din Roman, în cir
cumscripția electorală nr. 5 Roman.

în județul OLT — Alexandru Or- 
zață, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., director la întreprinderea de 
aluminiu Slatina, și Nicolae Mari
nescu, inginer-șef la întreprinderea 
de .produse cărbunoase Slatina, în 
circumscripția electorală nr. 1 Sla
tina ; Ioana Petrică, secretar adjunct 
al comitetului de partid, maistru la 
întreprinderea de tricotaje „Romani- 
ța“ din Caracal, Ion Moraru, secretar 
adjunct al comitetului de partid, 
maistru lăcătuș la întreprinderea de 
vagoane din Caracal, și Marin Roșu, 
secretar al organizației de bază nr. 17, 
strungar la întreprinderea de vagoa
ne din Caracal. în circumscripția e- 
lectorală nr. 7 Caracal ; Ion Albulețu, 
merpbru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al comitetului județean de 
partid, în circumscripția electorală 
nr. 8 Piatra Olt.

în județul PRAHOVA — Elena Na
talia Atanasie, vicepreședinte al Co
mitetului municipal al Organizațiilor 
Democrației și Unității Socialiste, vi
cepreședinte al Consiliului județean 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, profesor la Liceul de chi
mie din Ploiești. Eugenia Voiculescu, 
membru al Comitetului municipal al 
Organizațiilor Democrației și Unității 
Socialiste, profesor la Liceul indus
trial nr. 4 Ploiești, și Ioana Marilena 
Arsene, membru al Comitetului mu
nicipal al Organizațiilor Democrației 
și Unității Socialiste, profesor la Liceul 
industrial nr. 2 Ploiești, în circum
scripția electorală nr. 3 Ploiești-Vest ; 
Ion Cîrcei. membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid, în circumscripția electorală 
nr. 7 Băicoi ; Aurica Stoian, mem
bru al comitetului de partid pe în
treprindere, maistru la întreprinde
rea de piese turnate Cimpina, și Ma
riana Sloicescu,. membru al comite
tului județean de partid, strungar la 
întreprinderea de reparat tractoare 
și motoare grele din Poiana Cimpina, 
în circumscripția electorală nr. 8 
Cimpina ; Gheorghe Petrescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R., în 
circumscripția electorală nr. 10 Slă- 
nic ; Gheorghe Gaston Marin, mem
bra al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat pentru Prețuri, 
in circumscripția electorală nr. 12 
Bbldești-Scăieni ; Gheorghe Haivei, 
director la I.A.S. Tohan, și Emil Io- 
nescu, director la I.A.S. Valea Călu
gărească, în. circumscripția electorală 
nr. 14 Mizil.

In județul SATU MARE — Iosif 
Banc, membru al Comitetului Poliție 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 2 Satu 
Mare-Nord ; Ferencz Ana, activist al 

Comitetului Central al U.T.C., în cir
cumscripția electorală nr. 6 Livada.

în județul SĂLAJ — Virgil Caza- 
cu, membru al Comitetului Politie 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 3 
Cehu Silvaniei ; loan Păscută, mem
bru al Comisiei Centrale de Revizie, 
secretar al comitetului de partid, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii la întreprinderea de armături 
din fontă și oțel din Zalău, și loan 
Culda, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., secretar al comitetului de 
partid la întreprinderea de conduc
tori electrici emailați din Zalău, în 
circumscripția electorală nr. 1 Zalău; 
Letiția Ionaș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al comitetului 
județean de partid, în circumscripția 
electorală nr. 5 Hida.

în județul SIBIU — Albert Klein, 
episcop al Episcopiei evanghelice, 
cultul augustian — Sibiu, în circum
scripția electorală nr. 2" Sibiu-Centru; 
Ana Naframiță, directorul Liceului 
pedagogic din Sibiu, și Elena Con- 
stantinescu, director adjunct la Liceul 
industrial „Independența" din . Sibiu, 
în circumscripția electorală nr. 3 Si- 
biu-Nord ; Eduard Ion Eisenburger, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, în circum
scripția electorală nr. 6 Dumbrăveni.

în județul SUCEAVA — Adriana 
Bejan, secretar al comitetului de 
partid la întreprinderea de tricotaje 
Suceava, și Nicolae Turtureanu, di
rector la Combinatul de celuloză și 
hîrtie Suceava, în circumscripția 
electorală nr. 1 Suceava ; loan Simi- 
niceanu, prim-vicepreședinte al co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean, în circumscripția 
electorală nr. 5 Solea ; Gheorghe Mo- 
nor, director la întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport Gura 
Humorului, Viorel Gherghian, inginer- 
șef la unitatea de mecanizare-trans- 
port Gura Humorului, și Nicanor 
Mireuță, inginer-șef la întreprinde
rea de exploatare și transport Gura 
Humorului, în circumscripția electo
rală nr. 6 Gura Humorului ; Traian 
Gîrba, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid, în circumscripția, electora
lă nr. 8 Vatra Dornei ; Aurica Mano- 
le, președintele C.A.P. Fălticeni, . șl 
Catrina Marișca, președintele C.A.P. 
Dolhești, în circumscripția electorală 
nr. 10 Doihasca.

în județul TELEORMAN — Tudor 
Postelnicu, membru al C,C. al P.C.R., 
ministru secretar de stat la Ministe
rul de Interne, în circumscripția 
electorală nr. 3 Videle ;' Mihail 
Ugrodnic, director tehnic la Combi
natul de îngrășăminte chimice Turnu 
Măgurele, și Vasile Lauric, directo
rul întreprinderii de utilaj chimic 
Turnu Măgurele, în circumscripția 
electorală nr. 8 Turnu Măgurele.

în județul TIMIȘ — Silvia Vuia- 
Moldovan, membru al Comitetului 
județean al Organizațiilor Democra
ției și Unității Socialiste, operator 
chimist la întreprinderea „Spumo- 
tim", și Maria Toma, membru al Co
mitetului municipal al Organizațiilor 
Democrației și Unității Socialiste, 
textilistă, șef de brigadă la între
prinderea textilă Timișoara, îh cir
cumscripția electorală nr. 5 Timi
șoara Nord-Vest ; Emilia Sonea, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 7 Deta ; Hedwiga Margareta 
Hausser, membru al' C.C. al P.C.R., 
redactor-șef la Editura „Kriterion", 
în circumscripția electorală nr. 8 
Jimbolia ; Nicolae Doggendorf, mem
bru al C.C. al P.C.R., directorul 
Trustului S.M.A. Timiș, și _ Herbert 
Rohrich, directorul S.M.Â. Sînnicolau 
Mare, în circumscripția electorală 
nr. 9 Sinnicolau Mare.

în județul VASLUI — Cornelia 
Filipaș, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., în circumscripția electorală 
nr. 1 Vaslui ; Maria Budacea, mem
bru al Comitetului comunal de 
partid, membru al C.A.P. Costești, 
și Aurica Helgiu, membră a C.A.P. 
Costești, președinta comisiei de fe
mei din cooperativă, în circumscrip
ția electorală nr. 6 Roșiești ; general- 
maior Mihai Chițac, comandant de 
armă, în circumscripția electorală 
nr. 8 Puiești.

în județul VILCEA — Justin 
Gheorghe Dumitriu, director general 
al Centralei industriale de produse 
anorganice, și Ionel Mihai, director 
general adjunct la Centrala indus
trială de produse anorganice Rimni- 
cu Vîlcea, în circumscripția electo
rală nr. 1 Rîmnicu Vîlcea-Nord ; 
Teodor Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al comitetului 
județean de partid, în circumscripția 
electorală nr. 6 Zătreni.

în județul VRANCEA — Alexan
drina Mocanu, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie, prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid 
Focșani, în circumscripția electorală 
nr. 1 Focșani ; Gheorghe Stoica, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al comitetului județean de 
partid, în circumscripția electorală 
nr. 3 Pancitț ; Aurel Duma, membru 
al C.C. al P.C.R., ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, în circumscripția electorală 
nr. 4 Adjud. (Agerpres)

întreținerea și repararea
(Urmare din pag. I)
de fonduri fixe. înseamnă că 
acestora le revine și principala 
responsabilitate pentru respectarea 
normelor tehnice de întreținere și re
parații. Dar chiar și în privința exe
cutării reparațiilor capitale, unități
lor deținătoare de fonduri fixe le 
revin atribuții deosebit de impor
tante. Anual, în economia noastră, 
valoarea manoperei și materialelor 
folosite pentru executarea reparațiilor 
capitale la utilaje, mașini și instala
ții (deci, exclusiv clădirile și alte 
fonduri fixe) însumează circa 13 mi
liarde lei. Din această sumă, circa 
5 miliarde lei reprezintă valoarea re
parațiilor capitale ale mijloacelor de 
transport, tractoarelor agricole, mo
toarelor petroliere, diferitelor utilaje 
de construcții ș.a. Repararea acestor 
mijloace fixe se poate face în unități 
specializate. Dealtfel, în agricultură, 
transporturi, industria petrolieră, 
construcții s-a și organizat o astfel 
de rețea de unități în care se execută 
reparațiile capitale. Bineînțeles, exis
tă loc pentru îmbunătățirea acestei 
activități, dar începutul a fost făcut 
și chiar s-a acumulat o anumită ex
periență. f

Cit privește reparațiile capitale ale 
mașinilor-unelte, care ocupă o pon-

La invitația ministrului afacerilor 
externe' al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, secretarul 
de stat pentru afacerile externe și

Cronica

la 
de

a avut loc
Convenției 

și tehnică dintre 
Socialiste Româ-

și M.A.E.
Carlos Gon- 
ambasadorul

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, marți 
după-amiază, pe Jacques Lombard, 
președintele Directoratului Societății 
„ Citroen Automobil", care, împreună 
cu alți membri ai conducerii socie
tății, se află în vizită in țara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind colabo
rarea româno-franceză în domeniul 
construcției de autoturisme.

★
Marți dimineață 

București semnarea 
cooperare științifică 
Guvernul Republicii ___________
nia și Guvernul Spaniei.

Documentul a fost semnat din par
tea română de Valeriu Ceoceonică, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, iar din 
partea ' spaniolă de Carlos Robles 
Piquer, secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe.

La semnare au participat prof. Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului. Național pentru Știință și Teh
nologie. Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alți re
prezentanți ai C.N.S.T. - -- •

A fost prezent Josă 
zales-Campo Dai-Re, 
Spaniei la București.

★
La sediul Asociației i 

temațional și relații ...... .....
au avut loc lucrările primului coloc
viu româno-spaniol consacrat relații
lor bilaterale dintre România si Spa
nia, securității și cooperării în Eu
ropa.

In cuvîntul de deschidere, Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, a sub
liniat însemnătatea acestui colocviu 
în contextul dezvoltării pe multiple 
planuri ă relațiilor bilaterale. îndeo
sebi ca urmare a vizitei efectuate în 
Spania de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae, 
Ceaușescu, și. de tovarășa Elena 
Ceaușescu, cit și a conlucrării rod
nice dintre cele două țări în vederea 
unei cît mai temeinice pregătiri și 
bunei desfășurări a reuniunii de la 
Madrid pentru securitate și coope
rare în Europa.

Luînd cuvîntul, Carlos Robles Pi
quer, secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe al Spaniei, a scos 
în evidentă dorința guvernului spa
niol de a intensifica dialogul con
structiv cu România, atît pe planul 
dezvoltării' relațiilor bilaterale, cît și 
pe cel al contribuției comune la asi
gurarea continuității procesului de 
securitate și cooperare în Europa, la 
reușita acestei importante reuniuni 
pe care o găzduiește țara sa.

de drept ln- 
internationale

PROGRAMUL 1
IC,00 Telex
19,05 Teleșcoală
16,25 Curs de limba rusă
16,45
17,05

ut,20
17,30
18,05

Curs de limba germană 
Profiluri sonore — soprana 
niela Vlădescu
Tragerea Pronoexpres 
Corespondenții Județeni transmit... 
Balada plaiurilor mele — program 
de muzică ușoară românească 
Forum cetățenesc 
1001 de seri
Telejurnal
In actualitate : alegerile de la 9 
martie ! Munca noastră — temelia 
mărețelor Înfăptuiri, chezășia unul 
viitor luminos

19,30 Arc peste timp, 6 martie ’45 — 6 
martie '80

19,55 La ordinea zilei in economie.
20,05 Telednemateca. Ciclul „Mari ac

tori". „Gentleman Jim". Premieră 
TV.

ta,50 Telejurnal

Da-

19,00
19,20

PROGRAMUL 2
17,20 Teatru TV : „Inimă fierbinte" de 

Octavian Sava
Telejurnal
In actualitate : alegerile de la 9 
martie ! Munca noastră — temelia 
mărețelor înfăptuiri, chezășia unui 
viitor luminos.
Studio T ’8020,00________

21,20 Din cartea naturii 1 Inscripții în 
alb.

21,50 Telejurnal

Timpul probabil pentru zililo do 6, 7 
și 8 martie. în țară : Vremea rece, la 
început, se va încălzi accentuat. Cerul 
va ti schimbător. Vor cădea precipitații 
sub formă de ninsoare, lapoviță șl 
ploaie, local în nordul țării și izolate 
în rest., Vînt moderat, cu intensificări 
din sectorul vestic, mai ales în zona 
de munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 8 și plus 2 gra
de, mai coborîte în prima noapte, iar 
cele maxime între minus 2 și plus 8 
grade, mai ridicate în ultimele zile. Se 

’ va produce ceață.

capitală trebuie 
o investiție și 
atare. Antrenîn- 
și proiectarea, 
pot determina 
de producție.

dere_ importantă în ansamblul acestor 
lucrări, practica a dovedit că execu
tarea lor este mai eficientă și poate 

■ fi mai bine organizată în unități spe
cializate. în cazul unităților din 
cadrul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini chiar se im
pune înființarea unor unități spe
cializate în executarea reparațiilor 
capitale. Așa cum se arată în cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R., reparația 
considerată de fapt 
trebuie tratată ca 
du-se și cercetarea 
reparațiile capitale 
sporuri substanțiale
Iată însă că Ministerul industriei 
Construcțiilor de Mașini, care deține 
și cele mai multe mașini-unelte, nu 
are organizată o rețea de unități 
pentru executarea reparațiilor capi
tale !

Principala răspundere pentru între
ținerea și repararea fondurilor fixe 
revine ministerelor, centralelor și 
unităților deținătoare de mașini, uti
laje și instalații. De aici decurg și o 
serie de obligații. în primul rînd, 
este necesar să se țină o evidență 
strictă a orelor de funcționare a uti
lajelor, în funcție de care să se pro
grameze lucrările de întreținere ne- 

ale Commonwealth-ului al Marii 
Britanii, lordul Carrington, va efec
tua o vizită oficială în România, în 
zilele de 12—14 martie 1980.

La lucrările colocviului au 
pat ambasadorul Spaniei la 
rești, Jose Carlos Gonzalez _ „ 
Dal-Ră, și membri ai Ambasadei Spa
niei, specialiști în domeniul relații
lor Internationale, cercetători, zia
riști.

partici-
Bucu- 

Campo-

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România s-a deschis, marți, 
expoziția „Nume semnificative în 
arta spaniolă contemporană", organi
zată sub egida Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste și Direcției gene
rale a relațiilor .culturale din Minis
terul Afacerilor Externe al Spaniei, 

■ în cadrul programului de schimburi 
cultural-științifice dintre România șl 
Spania.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit Ladislau Hegeduș, se
cretar de stat la Consiliul Culturii .și 
Educației Socialiste, și Carlos Robles 
Piquer, secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe al Spaniei.

La vernisaj au participat Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, alte persoane oficiale, 
personalități ale vieții cultural-artis- 
tice bucureștene, artiști plastici șl 
critici de artă, alți oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au luat, .de asemenea, parte Josă 
Carlos Gonzales-Campo Dal-Râ. am
basadorul Spaniei la București, și 
membri ai ambasadei.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Ieri, la Muzeul Arhivelor din Ca

pitală a avut loc sesiunea de comu
nicări „6 Martie 1945, temelie a ma
rilor victorii din anii socialismului", 
organizată de Direcția generală a Ar
hivelor Statului.

Aceluiași eveniment i-a fost con
sacrat simpozionul „35 de ani de la 
instaurarea primului guvern revoiu- 
ționar-democratic", organizat de Ca
binetul municipal pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă și 
Muzeul de istorie a municipiului 
București.

★
La Galeria „Căminul artei" din Ca

pitală s-a deschis, marți, o expoziție 
de medalii din Republica Socialistă 
Cehoslovacă.

La vernisaj au participat membri 
ai conducerii Uniunii artiștilor plas
tici. reprezentanți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, artiști 
plastici, un numeros public.

Au fost de față Vladimir Vaclavik, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.S. Cehoslovace la București, mem
bri ai ambasadei, atașati culturali și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

• !n sala Florcăsca din Capitală 
se va desfășura joi, vineri și sîmbătă 
meciul de tenis dintre selecționatele 
României și Austriei, contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei Da
vis" (grupa B a zonei europene).

Din echipa țării noastre fac parts 
Ilie Năstase, Florin Scgărccanu, Du
mitru Hărăilău și Andrei Dîrzu, iar 
formația oaspete are în componență 
sa pe Hans Kary, Peter Feigl, Ro
bert Rheininger și Helmar Stiegler.

în cursul dimineții de astăzi, în 
prezența arbitrului italian Carlo 
Martini, va avea loc tragerea la sorți 
a partidelor.

• După cîștigarea „Cupei Româ
niei" la handbal feminin, studentele 
din Bacău au participat alături de 
echipa națională a Republicii Congo, 
de cunoscuta formație „Frydek Mis- 
tek" din R. S. Cehoslovacă și de 5 
echipe fruntașe din' R.D.G. la tradi
ționalul turneu din orașul Halle. Și de 
data aceasta echipa băcăuană, antre
nată de prof. Eugen Bartha și Ale
xandru Mengoni, a făcut dovada unei 
bune pregătiri cîștigînd detașat tro
feul pus în joc. în final „Știința" a 
întrecut echipa „Holloren" Halle cu 
categoricul scor de 12—4. S-au evi
dențiat 
Lupșor 
Baltă).

Ecaterina Marian, Laura 
și Marica Torok. (Gheorghe

Berna a avut loc tragerea la© La 1 ... . _____
sorți pentru alcătuirea grupelor com
petiției pe echipe din cadrul cam
pionatelor europene de tenis de masă 
ce se vor desfășura în acest oraș, 
intre 5 și 13 aprilie. . La feminin, 
echipa României a fost repartizată 
în grupa B, alături de formațiile Ce
hoslovaciei, Angliei, Suediei, Luxem
burgului și Bulgariei. Echipa mascu
lină a României va evolua tot într-o 
grupă B împreună cu selecționatele 
Angliei, U.R.S.S., Suediei, Ceho
slovaciei și Bulgariei.

Iată componența celorlalte grupe : 
masculin : grupa A : Ungaria, Fran
ța, Iugoslavia, R.F. Germania, Ita
lia, Polonia ; feminin : grupa A : 
Ungaria, U.R.S.S., Iugoslavia, R. F. 
Germania, Franța. Irlanda.

utilajelor
cesare. La Combinatul de îngrășă
minte chimice din Turnu Măgurele, 
de pildă, uneori reparațiile capitale 
la unele utilaje se suprapun cu re
viziile tehnice sau reparațiile curen
te, ceea ce înseamnă că planificarea 
lucrărilor nu s-a făcut pe baza ore
lor de funcționare și ciclurilor din 
normative. în al doilea rînd, planul 
de reparații trebuie să cuprindă 
toate utilajele care au îndeplinit un 
ciclu de funcționare. Necuprinderea 
în planurile de reparații a unor uti
laje conduce la crearea unor situații 
anormale : chiar dacă planurile se 
îndeplinesc, nu înseamnă că s-au fă
cut toate lucrările necesare. In al 
treilea rînd, trebuie să se asigure 
toate condițiile necesare pentru exe
cutarea la timp, în cele mai bune 
condiții, a reviziilor și reparațiilor.

Respectarea acestor condiții depin
de atît de responsabilitatea conduce
rilor și specialiștilor din unități, cit 
și de munca desfășurată de organi
zațiile de partid. Trebuie bine înțe
les că menținerea, îmbunătățirea po
tențialului tehnic al utilajelor prin 
executarea la timp și de bună calita
te a operațiilor de întreținere și re
parații sînt sarcini tot atît de impor
tante ca și îndeplinirea planului — 
și de aceea, în acest domeniu trebuie 
să se instaureze în fiecare întreprin
dere ordine șl disciplină desăvîrșite.
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ÎN ALEGERILE GENERALE DIN RHODESIA 
0 strălucită victorie a forțelor patriotice, 

un important pas pe calea înfăptuirii aspirațiilor 
de libertate și independență ale poporului Zimbabwe

Președintele Republicii Elene l-a primit 
pe ministrul român al afacerilor externe

Poporal român a luat cunoștință 
cu vie satisfacție de marea victorie 
dobîndltă de forțele patriotice Zim
babwe in cadrai alegerilor generale 
din Rhodesia. Așa cum au anunțat 
agențiile de presă. Uniunea Naționa
lă Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.), 
condusă de Robert Mugabe, a obținut 
62,9 la sută din totalul celor aproape 
2 700 000 de voturi validate ; in acest 
fel, Z.A.N.U. va dispune de 57 de 
mandate în parlament, ceea ce îl asi
gură majoritatea absolută. In ace
lași timp, Uniunea Poporalul African 
Zimbabwe (Z.A.P.U.), condusă de 
Joshua Nkomo, a obținut 24,1 la sută 
din voturi și, respectiv, 20 de man
date. Astfel, aceste două forma
țiuni componente ale Frontului 
Patriotic vor deține 77 din tota
lul celor 80 de locuri' ce revin 
In parlament populației africane. 
Acesta este un strălucit sucoes, care 
dovedește că idealurile eliberării na
ționale, Înlăturării rînduielllor rasis
te. ale independenței, libertății șl de
mocrației — idealuri pentru care au 
militat consecvent forțele patriotice, 
progresiste Zimbabwe — se bucură 
de aprobarea și asentimentul una
nim al poporului. Sprijinul acordat 
mișcărilor de eliberare națională și-a 
găsit, astfel, o nouă și strălucită 
confirmare prin votul majorității co
vârșitoare a populației tării.

Acest important succes înregistrat 
de forțele patriotice din Rhodesia este 
salutat cu căldură de poporal român 
care și-a manifestat In mod activ so
lidaritatea pe multiple planuri — ma
terial. politic, diplomatic și moral — 
cu lupta poporului Zimbabwe Îm
potriva dominației rasiste, pentru 
afirmarea dreptului Inalienabil de a 
deveni stăpîn pe destinele sale. 
Această poziție consecventă și-a gă
sit puternice afirmări cu oca
zia intîlnirilor tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu cu conducătorii mișcă
rii de eliberare din Rhodesia, Ro
bert Mugabe șl Joshua Nkomo, 
atît la București, cit și pe pămîntul 
Africii, in documentele semnate cu 
aceste prilejuri, în dezbaterile de la 
O.N.U., ca și din alte foruri interna
ționale. „România — sublinla tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU — so 
pronunță ferm pentru recunoașterea 
dreptului poporului Zimbabwe de a-și 
organiza viața conform voinței șl as
pirațiilor proprii, fără nici un ames
tec din afară, pentru transferul ur
gent al puterii în mîinile majorității 
populației teritoriului". Iar recent, 
referindu-se la evoluția situației din 
Rhodesia, președintele României, 
secretarul general al partidului, subli
nia : „încheierea Acordului de la 
Londra cu privire Ia încetarea focu
lui din Rhodesia și organizarea de 
alegeri deschid perspective pentru 
Înfăptuirea aspirațiilor poporului 
Zimbabwe de libertate șl dezvoltam 
de sine stătătoare".

Sprijinul hotărît acordat de-a lun
gul anilor de partidul și statul nos
tru, de poporul român s-a bucu
rat și se bucură de înalta a- 
preciere a conducătorilor mișcării 
de eliberare Zimbabwe. „Exprimăm

Robert Mugabe desemnat în funcția de prim-ministru
® Pentru realizarea reconcilierii, păcii și stabilității în țară © Declarații în sprijinul 
unității forțelor democratice: „victoria în alegeri aparține întregului Front 

Patriotic" ; „alături în lupta de eliberare — împreună și în timp de pace"
SALISBURY 4 (Agerpres). — Gu

vernatorul britanîo al Rhodesiel, lor
dul Soames, l-a desemnat, marți di
mineața, pe Robert Mugabe, pre
ședintele Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe (Z.A.N.U.), in funcția do 
prim-ministru, cerîndu-i să formeze 
primul guvern al viitorului Btat in
dependent Zimbabwe — informează 
agențiile Reuter și France Presse, 
care citează surse oficiale din Sa
lisbury. Această cerere a fost for
mulată In cadrul întrevederii care a 
avut loc între Robert Mugabe și 
Christopher Soames, cu prilejul că
reia ambele părți au căzut de acord 
asupra necesității realizării stabili
tății, reconcilierii și păcii în țară.

Intr-o primă conferință de presă 
ținută după desemnarea sa ca prim- 
ministru. Robert Mugabe a declarat 
că victoria în alegeri aparține între
gului Front Patriotic — iar viitorul 
guvern va fi unul al Frontului Pa
triotic, dar nu va cuprinde numai 
membrii acestuia, d va putea fi lăr
git prin’ participarea și a altor forțe 
democratice, reprezentînd albi sau 
negri.

Pe de altă parte, Robert Mugabe a 
declarat că guvernul său va proceda 
la unele schimbări „Intr-un mod 
realist, pornind de la faptul că baza 
actualei societăți este capitalistă".

în legătură cu activitatea pe plan 
extern. Robert Mugabe a declarat că
„0 încununare a luptei poporului Zimbabwe pentru independență reală11
LUSAKA 4 (Agerpres). — Comu

nicatul publicat la încheierea reuniu
nii miniștrilor de externe ai statelor 
africane „din prima linie" — Angola, 
Botswana. Mozambic, Tanzania și 
Zambia — reuniune la care a fost 
reprezentată și Nigeria, exprimă sa
tisfacția celor șase țări față de re
zultatele alegerilor din Rhodesia, 
care constituie „o încununare a 
luptei poporului Zimbabwe pentru 
Independență reală". In document se 
face un apel către toate națiunile 
lumii să respecte suveranitatea și in
tegritatea noului stat Zimbabwe și 
este exprimată dorința acestor state 
de a acorda ajutor primului guvern 
independent Zimbabwe în acțiunea de 
reconstruire a țării.

MAPUTO 4 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat difuzat la Maputo, guver
nul Mozambiculul își exprimă satis
facția față de rezultatele alegerilor 
din Rhodesia, care constituie „expri
marea liberă, autentică și democrati
că a voinței poporului Zimbabwe". 
Totodată, guvernul mozambican lșl 
exprimă ferma convingere că victoria 
In alegeri a reprezentanților popu
lației majoritare și independența ob
ținută de poporul Zimbabwe vor duce 
la consolidarea relațiilor de priete
nie dintre cele două țări și vor con
tribui la crearea imul climat de pace 
In această parte a continentului 
african. 

cele moi călduroase mulțumiri neu
tru ajutorul multilateral, frățesc, 
acordai de România, de Partidul 
Comunist Român fi personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu" — a 

-declarat Robert Mugabe. La rlndul 
său, Joshua Nkomo sublinia : „Ex
primăm profunda noastră recunoștin
ță președintelui Nicolas Ceaușescu, 
C.C. al P.C.R. și poporului român 
pentru sprijinul material, moral și 
diplomatic acordat luptei noastre de 
eliberare națională. Sprijinul dv. a 
dat un puternic impuls luptei noastre 
de eliberare".

Desfășurîndu-se în condițiile unui 
puternic interes politic al celor mai 
largi mase ale populației africane, 
alegerile au prilejuit o adevărată și 
fidelă exprimare a voinței și aspira
țiilor poporului Zimbabwe. A’stfel, de
clarații oficiale relevă faptul că votul 
s-a desfășurat în mod liber, corect. 
Intr-un raport dat publicității, co
misarul electoral britanic, sir John 
Boyton, a declarat că „rezultatele au 
reprezentat în mod amplu voința po
porului". De asemenea, reprezen
tanții țărilor Commonwealthului, ca 
și cele două grupuri de observatori 
din Marea Britanic și Republica Ir
landa, însărcinate cu supravegherea 
consultării electorale, au apreciat că 
scrutinul s-a desfășurat „în mod 
cinstit și liber", „într-un climat da 
ordine șl destindere".

Deosebit de semnificativă este par
ticiparea masivă la vot a populației. 
Faptul că, potrivit datelor oficiala 
date publicității, 94 la sută din per
soanele cu drept de vot s-au prezen
tat la urne reprezintă o confirmare 
elocventă a voinței poporului Zim
babwe de a-și exprima — pentru pri
ma dată In istoria sa atît de agitată 
— opțiunile fundamentale privind 
viitorul dezvoltării patriei sale.

Pe bună dreptate se poate apre
cia că prin victoria categorică a for
țelor patriotice, prin, faptul că majo
ritatea covîrșitoare a . alegătorilor 
și-au dat votul pentru Z.A.N.U. și 
Z.A.P.U. — ale căror programe sin
tetizează interesele și aspirațiile vi
tale ale celor mal largi mase populare 
din Rhodesia — au fost exprimate 
voința autentică a poporului Zimbab
we, aspirațiile sale de libertate și in
dependență, de a deveni deplin stă
pîn asupra avuțiilor naționale, de a 
treoe la transformări democratice, 
progresiste. Această puternică opțiu
ne de masă pentru programul politic 
al Frontului Patriotic reflectă hotă- 
rîrea poporului Zimbabwe de a se 
angaja cu toate energiile sale pen
tru realizarea obiectivelor care au 
stat la baza întregii lupte de elibe
rare si cu care s-au prezentat În ale
geri forțele patriotice.

încă o dată își găsește confirmare 
marele adevăr că în epoca noastră 
nu pot fi înăbușite aspirațiile de li
bertate și independentă ale imul po
por hotărît să lupte cu dirzenie pen
tru Înfăptuirea lor, că dezvoltarea so- 
cial-politică duce în mod legic la 
Înlăturarea dominației imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste. Victo
ria poporului Zimbabwe întărește con
vingerea că prin voința, popoarelor.

guvernul va urma o politică de neali
niere. Noul Zimbabwe, a spus el, va 
deveni membru al O.N.U., al mișcă
rii țărilor nealiniate și al Common- 
wealthulul.

într-o declarație făcută la Salis
bury, Robert Mugabe și-a exprimat 
hotărirea fermă de a acționa în fa
voarea instaurării depline a păcii în 
țară. „Nu trebuie întreprins nimic 
din ceea ce ar putea afecta instau
rarea deplină a păcii", a spus Robert 
Mugabe. Totodată, el a arătat că în 
prezent este necesar să se facă totul 
pentru asigurarea unității naționale. 
Referindu-se la rezultatele consultă
rii electorale, el a subliniat că aces
tea reprezintă recunoașterea faptu
lui că partidul său a servit interesele 
poporului.

Robert Mugabe a menționat că „va 
căuta să includă în cabinet, în mă
sura posibilităților, cît mai multe 
personalități politice reprezentative, 
cu scopul creării unul larg front na
țional". în legătură cu aceasta, el a 
precizat că urmează să se întîlnească 
cu Joshua Nkomo, președintele Uniu
nii Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.). Principala problemă ca 
va fi examinată In cadrul convorbi
rilor o constituie componența viito
rului guvern. „Vom acționa împreu
nă" cu Joshua Nkomo, a spus în 
acest sens Robert Mugabe. Referin- 
du-se, de asemenea, la relațiile din

LUSAKA 4 (Agerpres). — într-o 
conferință de presă desfășurată la 
Lusaka, președintele Zambiel. Ken
neth David Kaunda, a declarat că re
zultatele alegerilor din Rhodesia re
prezintă o „decizie istorică a poporu
lui Zimbabwe". „Este un moment fe
ricit pentru noi și pentru toți cel de 
pe acest continent care au sprijinit 
în permanentă lupta poporului Zim
babwe", a spus președintele.

„Știm că poporul Zimbabwe și-a 
cîștigat dreptul la vot prin luptă șl 
ne exprimăm satisfacția față de fap
tul că acest drept a fost utilizat cu 
Înțelepciune", a adăugat el.

MASERU 4 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat difuzat la Maseru, guver

ORIENTUL MIJLOCIU
BAGDAD 4 (Agerpres). — La Bag

dad au început convorbirile dintre 
Izzat Ibrahim, vicepreședinte al Con
siliului Comandamentului Revoluției 
din Irak, și prințul moștenitor al 
Iordaniei, El Hassan Ibn Talal, aflat 
într-o vizită oficială în această țară 
în fruntea unei delegații guverna
mentale. în centrul atenției, preci
zează agenția irakiană de informații 
I.N.A., au stat posibilitățile extinderii 
relațiilor bilaterale pe diverse pla
nuri. De asemenea, au fost examinate 
probleme legate de ultimele evoluții 
din lumea arabă. 

prin lupta lor hotărftă vor fi lichidate 
orice forme de asuprire a popoare
lor, vor fi Înlăturata ultimele vestigii 
ale dominației imperialiste, colonia
liste, rasiste, asigurîndu-se respecta
rea dreptului sacra, inalienabil al 
fiecărui popor de a se dezvolta pe 
deplin liber, de sine stătător, ca unic 
stăpîn al propriilor sale destine.

Desigur, victoria în alegeri inaugu
rează o nouă etapă, marchează în
ceputul unei noi epoci în istoria po
porului Zimbabwe, în viata șl dezvol
tarea sa social-politică. Această vic
torie, apropiata proclamare a inde
pendentei deschid calea spre reali
zarea marilor obiective naționale — 
ștergerea grelele® consecințe ale pe
rioadei coloniale, refacerea și dez
voltarea multilaterală a economiei, 
valorificarea resurselor tării, con
struirea unei vieți noi In condiții de 
deplină libertate.

în legătură cu obiectivele șl sarci
nile noii etape de dezvoltare a po
porului Zimbabwe prezintă o deose
bită importanță declarațiile făcute 
atît in timpul alegerilor, cît și după 
desfășurarea acestora, de președin
tele Uniunii Naționale Africane, Ro
bert Mugabe, în sprijinul conlucrării 
forțelor progresiste componente ale 
Frontului Patriotic. în acest sens 
el a subliniat posibilitatea for
mării unui guvern de coaliție 
cu Uniunea Poporului African Zim
babwe, apreciată ca „aliatul fi
resc" al Z.A.N.U. Totodată, au 
reținut atenția declarațiile lide
rului Z.A.P.U., J. Nkomo, care s-a 
pronunțat în favoarea dezvoltării 
cooperării dintre cele două organi
zații. Este știut că izbînzile de pe 
cîmpul de luptă s-au datorat acțiunii 
unite a forțelor de eliberare, menți
nerea unității forțelor patriotice, re
voluționare, progresiste, fiind garan
ția înfăptuirii aspirațiilor legitime 
ale poporului Zimbabwe în noile 
condiții istorice.

Opinia publică din România adre
sează cele mal calde felicitări pre
ședintelui Z.A.N.U., R. Mugabe, care 
a obținut o strălucită victorie în 
aceste alegeri, precum și președin
telui Z.A.P.U., J. Nkomo, pentru 
succesul înregistrat, tuturor forțelor 
patriotice pentru importanta victorie 
repurtată. în spiritul legăturilor de 
prietenie și solidaritate cu poporul 
Zimbabwe, In spiritul politicii sale 
consecvente de solidaritate militantă 
cu cauza independenței tuturor po
poarelor, România își reafirmă hotări- 
rea de a dezvolta colaborarea în noile 
condiții create cu forțele patriotice 
Zimbabwe, de a întări legăturile din
tre Partidul Comunist Român și cele’ 
două partide componente ale Frontu
lui Patriotic, dintre statul nostru și 
viitorul stat independent Zimbabwe, 
în scopul propășirii economico-socia- 
le a ambelor țări, al conlucrării pe 
plan internațional pentru cauza li
bertății și independenței tuturor po
poarelor, pentru o politică nouă, în 
folosul păcii și progresului, ’înțele
gerii și colaborării între popoare.

tre cele două organizații, Eddison 
Zvobgo, purtătorul de cuvînt al 
Z.A.N.U., a menționat că „am fost 
alături în lupta de eliberare, vom fi 
împreună și în timp de pace".

★
Rezultatele alegerilor din Rhodesia 

trebuie șă fie acceptate de toți, deoa
rece eje au constituit realizarea țe
lului dintotdeauna al poporului aces
tei țări : un Zimbabwe independent 
— a declarat, potrivit agenției France 
Presse, Joshua Nkomo, președintele 
Uniunii Poporului African Zimbab
we. Odată atins acest țel — a spus 
el — fiecare trebuie să acționeze 
pentru asigurarea stabilității în țară.

Marți, Joshua Nkomo s-a îritîlnit 
cu guvernatorul britanic al Rhode
siel. în cursul convorbirilor au fost 
examinate o serie de probleme pri
vind constituirea primului guvern al 
viitorului stat independent Zim
babwe.

★
Guvernatorul britanic In Rhodesia, 

lordul Soames, a anunțat că misiu
nea sa este „să asigure desfășurarea 
in bune condiții a procesului de 
transferare a puterii către un gu
vern stabil". După alegeri, a men
ționat el, „soarta viitorului stat in
dependent Zimbabwe trebuie să fie 
hotărîtă de formațiunile politice din 
țară".

nul din Lesotho apreciază că rezul
tatele alegerilor din Rhodesia repre
zintă o victorie a întregului popor 
de culoare din sudul Africii șl o în- 
fringere pentru forțele rasismului.

DAR ES SALAAM 4 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută presei, pre
ședintele Tanzaniei. Julius Nyerere, 
și-a manifestat satisfacția fată de 
victoria în alegerile din Rhodesia a 
reprezentanților Frontului Patriotic 
Zimbabwe. Totodată, președintele a 
exprimat speranța că Întreaga popu
lație a țării — „albii și negrii reuniți" 
— va acționa pentru edificarea unei 
societăți „pluri-rasiale".

DAMASC 4 (Agerpres). — Vicepre- 
mierul și ministrul sirian al afaceri
lor externe. Abdel Halim Khaddam, 
a conferit la Damasc cu vicepremie- 
rul și ministrul libanez al afafcerilor 
externe, Fuad Boutros, care a sosit 
într-o vizită în Siria, anunță, agenția 
S.A.N.A. De asemenea, ministrul li
banez a fost primit de președintele 
țării-gazdă, Hafez Al Assad.

ABU DHABI 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Sudanului. Gaafar El Ni- 
meiri, va întreprinde o vizită ofi
cială In Emiratele Araba Unite.

idiot fc musai intre președintele 
Iflcolae Ceausescu si președintele 
Republicii Irak, Saddam Hussein

BAGDAD 4 (Agerpres). — Intre 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list din Irak, președintele Republicii 
Irak, Saddam Hussein, a avut loc 
un schimb da mesaje cu prilejul pri
mirii de către șeful statului irakian 
a lui Vasile Pungan, ministru secre
tar de stat, trimis special al secreta
rului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Mulțumind pentru mesajul primit 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Saddam 
Hussein a evocat cu deosebită satis
facție raporturile prietenești și sin
cere existente între România și Irak 
șl a rugat să se transmită președin
telui Republicii Socialiste România 
sentimentele sale de stimă și consi
derație, însoțite de urări de sănătate 
și fericire personală, de prosperitate 
și pace poporului român frate și 
prieten.

în numele șl din însărcinarea 
Becretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost prezentate 
punctele de vedere ale tării noastre 
cu privire la dezvoltarea raporturilor 
bilaterale, precum și considerentele 
șefului statului român referitoare la 
unele aspecte ale vieții internaționale 
actuale. Cu acest prilej a fost reafir
mată dorința comună a conducerilor

LIEGE
„Zilele românești" organizate în Belgia

BRUXELLES 4 (Agerpres). — Pre
sa belgiană publică articole cu pri
vire la manifestările organizate în 
cadrul „Zilelor românești" la Liăge. 
Astfel, sub titlul „Chenee-Ltege după 
un februarie românesc", ziarul „Le 
Drapeau Rouge" publică un articol 
în care evidențiază politica activă pe 
care România, președintele Nicolae 
Ceaușescu o desfășoară pe plan ex
tern pentru „crearea unui climat du
rabil de înțelegere între toate na
țiunile lumii", pentru excluderea for
ței și a amenințării cu forța în rela
țiile dintre state. In continuare, zia
rul apreciază că „manifestările româ
nești au depășit rezultatul obișnuit al 
acțiunilor de acest gen", dovadă fiind 
și numărul mare de participanți la 
conferințe șl la celelalte activități 
culturale.

Comunicat comun la încheierea convorbirilor
Edward Gierek — Erich Honecker

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Comu
nicatul' comun dat publicității la în
cheierea convorbirilor dintre Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, care a efectuat o vizită priete
nească de lucru în Polonia, relevă că 
părțile au procedat la o evaluare a 
principalelor orientări ale dezvoltării 
pe mai departe a colaborării pe mul
tiple planuri între R.P.P. si R.D.G., 
au făcut un schimb de opinii în pro

PANMUNJON

0 nouă întîlnâre a delegațiilor din R. P. D. Coreeană 

și Coreea de Sud
PANMUNJ.ON 4 (Agerpres). — Cea 

de-a treia întîlnire a delegațiilor la 
nivel de lucru din R.P.D. Coreeană 
și Corbea de Sud, însărcinate cu 
pregătirea și rezolvarea problemelor 
practice legate de întîlnirea dintra 
primii miniștri ai celor două părți, 
s-a desfășurat, marți, la Panmunjon 
— relatează agenția A.C.T.C. In ca
drul acestei reuniuni au continuat 
discuțiile asupra problemelor referi
toare la locul de Întîlnire a șefilor de 
guverne din Nordul și Sudul Coreei 
și la ordinea de zi a întîlnirii respec
tive.

în cuvtntul său, șeful delegației 
R.P.D. Coreene a insistat din nou ca 
întîlnirea premierilor celor două 
părți să se desfășoare alternativ la 
Phenian și Seul, pe pămîntul patriei, 
explicînd că această propunere nu 
are nici un alt scop, ci pornește nu
mai de la dorința de a se alege lo
cul cel mai bun, cel mal convenabil 
și cel mai comod pentru ambele 
părți, corespunzînd demnității națio

ARGENTINA

Dezvoltarea dialogului 
cu partidele politice

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 
Relevînd aspectul pozitiv al dialogu
lui inițiat1 de autorități cu partidele 
politice, Fernando Nadra, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C. din Argen
tina, a declarat agenției de presă 
„Noticias Argentinas" că, „pentru a 
fi reprezentative și fructuoase, con
vorbirile trebuie să se desfășoare cu 
toate formațiunile politice din țară". 
El a arătat, în context, că dialogul 
trebuie să cuprindă ansamblul pro
blemelor ce preocupă națiunea și 
poporul argentinian și că este ne
cesar să se țină seama, in cadrul 
acestui dialog, de opiniile exprimate 
și soluțiile propuse de toți partici- 
panții. la convorbiri.

în cursul unei cuvîntări pronun
țate la Buenos Aires, amiralul Ar
mando Lambruschini, comandantul- 
șef al marinei argentiniene și mem
bru al Juntei .militare de guvernă- 
mînt, a declarat că, în următoarele 
zile, vor fi date publicității statutul 
partidelor politice din țară și nor
mele de desfășurare a activității lor. 
El a precizat de asemenea că „pri
mele contacte avînd scopul demo
cratizării vieții politice interne vor 
fi inițiate sub forma unui schimb de 
idei cu personalități reprezentative 
ale vieții politice, economice, cultu
rale. științifice și ecleziastice argen
tiniene" — relatează agenția E.F.E. 

de partid și de stat ale celor două țări 
de a acționa în continuare pentru 
dezvoltarea și intensificarea pe mul
tiple planuri a legăturilor de strînsă 
prietenie și conlucrare existente între 
România și Irak, clădite pe princi
piile stimei, înțelegerii și avantajului 
reciproc. A fost, totodată, exprimată 
dorința comună de a se depune în 
continuare eforturi susținute împreu
nă cu alte state, pentru soluționarea 
pe cale pașnică, prin tratative, a tu
turor problemelor litigioase dintre 
state, In scopul asigurării continui
tății procesului destinderii, apărării 
păcii, securității internaționale.

în acest context a fost exprimată 
dorința celor două țări de a se men
ține contacte permanente, de a se 
proceda la consultări ori de cîte ori 
este nevoie, in problemele dezvoltării 
raporturilor bilaterale, ca și în unele 
probleme ale vieții internaționale. în 
spiritul raporturilor de prietenie 
existente între cele două popoare, al 
preocupărilor lor comune pentru 
cauza păcii, Înțelegerii și conlucrării 
In întreaga lume.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă caldă, cordială, au 
luat parte : Izzat Ibrahim, vice
președinte al Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Republica 
Irak, Saadoun Hammadl, ministrul 
irakian al afacerilor externe, și 
Hatem Hamdoun, consilier pentru 
problemele externe de pe lîngă pre
ședinția republicii, precum și Mihail 
Diamandopol, ambasadorul României 
Ia Bagdad.

„Deosebit de frumoase amintiri vor 
fi păstrate de la întîlnirea cu cîhte- 
cul și dansul românesc, prezentate de 
ansamblul «Ciobănașul»". Un public 
larg a aplaudat cu căldură acest grup 
folcloric care în cursul spectacolului 
ne-a prezentat obiceiuri și tradiții 
milenare ale poporului român — scria 
„Le Drapeau Rouge".

Aprecieri asemănătoare faoe și zia
rul „Le Soir", elogiind evoluțiile 
cvartetului „Philarmonia" din Bucu
rești, ale cărui concerte sint consi
derate ca foarte reușite. „La Valonie", 
„Avenir du Tournaisis", „La Meuse" 
și alte ziare locale au publicat, de 
asemenea, articole evidențiind înalta 
ținută a manifestărilor românești 
prezentate pe parcursul a trei săptă- 
mîni în provincia Ltege.

bleme actuale ale situației mondiale, 
precum și în probleme referitoare 
la mișcarea comunistă și muncito
rească internațională.

Confirmmdu-și voința hotărîtă de 
a continua procesul de destindere — 
se arată în comunicatul transmis de 
agenția P.A.P. — părțile au subliniat 
că răspunderea comună ce revine 
tuturor statelor participante la Con
ferința europeană pentru securitate 
și cooperare față de pacea si securi-- 
ta tea Europei cere intensificarea tu
turor eforturilor în această direcție.

nale a poporului coreean și oferind 
cele mai bune condiții pentru un re
zultat fructuos. El și-a exprimat re
gretul față de insistența părții sud- 
coreene ca întîlnirea. premierilor să 
aibă loc într-o altă țară. Pornind de 
la dorința sinceră de a depăși aceas
tă dificultate și de a face ca pre
mierii să se întîlnească cît mai cu- 
rînd posibil, reprezentantul R.P.D. 
Coreene a propus ca Panmunjonul 
să fie desemnat ca loc al primei în- 
tilniri, după care contactele ar putea 
să se desfășoare la Phenian și Seul, 
prin acordul care se va stabili între 
părți. Cit privește agenda întîlniri- 
lor, vorbitorul a arătat că această 
chestiune trebuie definită în cadrul 
întilnirii celor doi șefi de guvern, 
așa cum s-a relevat și în schimbu
rile de scrisori care au avut loc întră 
ei — relatează agenția citată.

Cele două părți au convenit ca ur
mătoarea întîlnire a delegațiilor la 
nivel de lucru să aibă loc la 18 mar
tie, la Panmunjon.

i

PENTRU RELUAREA CONVORBIRILOR 1NTERCOMUNITARE IN CIPRU.
După convorbirile pe care le-a avut cu.oficialitățile de la Paris și Londra, 
președintele Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, a declarat că Anglia și 
Franța vor acorda sprijinul lor pentru reluarea convorbirilor intercomuni- 
tare, sub egida secretarului general al O.N.U., în vederea soluționării 
politice a problemei cipriote. Spyros Kyprianou efectuează în continuare 
vizite la Roma și Bonn, în cadrul unui efort de mobilizare a sprijinului 
internațional în favoarea acestei cauze.

ÎN COMUNICATUL COMUN dat 
publicității la sfîrșitul vizitei” ofi
ciale a președintelui Franței, Valery 
Giscard d’Estaing în Bahrein se 
arată că cele două părți sint. con
vinse că o pace justă și durabilă în 
Orientul Mijlociu presupune îndeo
sebi retragerea Israelului din teri
toriile arabe ocupate în 1967 și re
cunoașterea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, între care 
dreptul său la autodeterminare în 
cadrul reglementării globale de 
pace. Franța și Bahrein — continuă 
comunicatul — subliniază necesita
tea menținerii regiunii Golfului „în 
pace și stabilitate".

SESIUNEA CONSILIULUI NORDIC

I- organism din care fac parte re
prezentanții forurilor legislative din 
Danemarca, Finlanda, Islanda, Nor-

i__________________________

ATENA 4 (Agerpres). — Cu prile
jul vizitei în Grecia, ministrul român 
al afacerilor externe, tovarășul Ște
fan Andrei, a fost primit de președin
tele Republicii Elene, Constantin 
Tsatsos.

Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
președintelui Republicii Elene și 
doamnei Ioanna Tsatsos un mesaj de 
prietenie și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de pace si pro
gres pentru poporul grec.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Republicii Elene a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald salut prietenesc și 
cele mai bune urări, iar poporului 
român urări de prosperitate si noi 
succese.

Președintele Constantin Tsatsos a 
dat o inaltă apreciere stadiului actual 
al relațiilor tradiționale de prietenie 
dintre România și Grecia, ba
zate pe încredere și stimă recipro
că, neumbrite de nici o problemă de 
natură litigioasă, ceea ce este nu nu
mai în folosul celor două țări, dar și 
al cooperării dintre state, pe plan 
balcanic și internațional. 

. în cursul întrevederii, "președintele 
Constantin Tsatsos a evocat cu multă 
plăcere întîlnirea și convorbirile a-

Primîrea de către
în aceeași zi, ministrul român al 

afacerilor externe a fost primit de 
Constantin Caramanlis, primul minis
tru al Republicii Elene.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, au fost trans
mise șefului guvernului grec salutări 
cordiale și cele mai bune urări.

Referindu-se cu deosebită plăcere 
la vizita pe care a întreprins-o în 
România în primăvara anului 1979, la 
convorbirile pe care le-a avut cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. premie
rul Constantin Caramanlis a rugat 
să se transmită șefului statului ro
mân salutări respectuoase, urări de 
sănătate și fericire, sentimentele sale 
de stimă și prețuire pentru contribu
ția deosebită a președintelui Româ
niei la dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări, la statornicirea unor 
relații noi în Balcani, în Europa și 
în lume.

Premierul elen a apreciat elogios 
politica desfășurată de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru promo
varea și instaurarea în lume a unul 
climat de pace, securitate și colabo
rare. Această poziție dobîndește o 
importantă deosebită în condițiile ac
tuale, cînd se impun stoparea cursu
lui spre înrăutățirea situației inter
naționale și reluarea politicii de pace, 
destindere și colaborare.

în cursul discuțiilor care au avut 
loc a fost exprimată satisfacția pen
tru dezvoltarea multilaterală a rela
țiilor româno-elene pe plan politic, 
economic, tehnico-științific. cultural- 
artistic șl în alte domenii, pe baza 
celor convenite la nivel înalt.

Totodată, au fost evidențiate 
perspectivele ample ale extinderii și 
adîncirii conlucrării bilaterale, ale 
amplificării în continuare a schimbu
rilor de valori materiale si spiri
tuale. S-a convenit inițierea unor noi 
acțiuni de cooperare în avantajul 
ambelor popoare, al dinamizării 
cooperării în regiunea Balcanilor și 
in Europa, potrivit celor convenite la 
nivel înalt între cele două tari, pre
cum și pe plan multilateral prin 
semnarea Actului final de la Hel
sinki.

în cadrul schimbului larg de ve
deri privind problemele actuale ale 
situației internaționale, s-a subliniat 
cu satisfacție conlucrarea activă și 
fructuoasă dintre România si Grecia 
pe plan internațional, pentru promo
varea idealurilor păcii, destinderii și 
cooperării active dintre state și s-a 
exprimat hotărirea celor două gu
verne de a continua și în viitor 
această conlucrare, cu convingerea 
fermă că acesta este spiritul care tre
buie să prevaleze în relațiile dintre 
toate statele, indiferent de regimul 
lor social și politic.

în cursul convorbirilor a fost re-

Formarea noului guvern canadian
OTTAWA .4 (Agerpres). — Liderul 

Partidului Liberal din Canada. Pierre 
Eliott Trudeau, învingător in recen
tele alegeri anticipate desfășurate în 
această țară, a deptis jurămîntul în 
calitate de prim-ministru. inaugurînd 
astfel al patrulea mandat de premier 
după relativ scurta întrerupere sur
venită ca rezultat al pierderii alege
rilor din primăvara anului trecut.

Totodată, la Ottawa a fost anun
țată lista noului cabinet, care cu

GENTIILE DE PRESA

vegia și Suedia - și-a început lu
crările la Reykjavik. Paralel, în ca
pitala islandeză se ‘ desfășoară și 
reuniunea șefilor de guvern din ță
rile respective. Pe ordinea de zi a 
celor două reuniuni se află înscrise 
probleme referitoare la colaborarea 
dintre țările membre, în special în 
domeniul energetic.

ÎN PERSPECTIVA ADERĂRII 
PORTUGALIEI LA PIAȚA COMU
NA. Lorenzo Natali, vicepreședinte 
al Comisiei C.E.E., și-a încheiat vi
zita oficială la Lisabona, unde a 
avut convorbiri cu membri ai gu
vernului portughez. După cum re
levă agenția A.N.O.P., au fost exa
minate. probleme legate de adera
rea, în' perspectivă, a Portugaliei 
la Piața comună. 

vute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii . Socialiste 
România, cu prilejul vizitei efectuate 
în Grecia în anul 1976. S-a remarcat 
că înțelegerile intervenite la nivel 
înalt au impulsionat și dinamizat re
lațiile româno-elene. dîndu-le o lar
gă perspectivă, spre folosul celor 
două popoare, al păcii și colaborării 
în Balcani, în Europa și tn lume. 
S-a constatat cu satisfacție că rela
țiile tradiționale româno-elene cu
nosc în prezent o amploare fără pre
cedent pe toate planurile.

în discuția care a avut loc cu pri
vire la evoluția vieții internaționale 
au fost evidențiate rolul si răspun
derea țărilor mid și mijlocii, ale 
tuturor statelor în stoparea încordă
rii raporturilor internaționale si în 
reluarea procesului destinderii, pe 
baza respectării independentei și su
veranității naționale, a egalității în 
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne.

S-a remarcat că problemele majore 
cu care este confruntată lumea con
temporană trebuie și pot să-și gă
sească rezolvări trainice numai prin 
negocieri, cu participarea tuturor 
6tatelor. ■

La întrevedere a participat Gheor- 
ghios Rallis, ministrul elen al aface
rilor externe. De asemenea, au fost 
prezenți ambasadorul României la 
Atena, Ion Brad, și ambasadorul 
Greciei la București, Michel Cottakis,

premierul grec
levată necesitatea întăririi prieteniei, 
colaborării și bunei vednătăți.

în acest cadru, s-a subliniat' im
portanța dezvoltării relațiilor de prie
tenie în Balcani, atît pe plan bilate
ral, cît și multilateral, ceea ce co
respunde intereselor popoarelor res
pective și ale tuturor celorlalte 
popoare, din Europa și din lume.

Analizîndu-se tendințele de agra
vare a tensiunii internaționale, s-a 
împărtășit aprederea că trebuie ac
ționat pentru consolidarea pădi și 
securității internaționale, pentru con
tinuarea politicii destinderii.

în aceste condiții apare mai ne
cesară ca oricînd activizarea tuturor 
statelor și guvernelor, tuturor forțe
lor "politice interesate în pace,si pro
gres pentru a se opri cursul spre agra
vare al climatului politic internațio
nal și a se insista cu toată fermita
tea pentru respectarea de către toți 
și față de toți a independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, nerecurge- 
rii la forță și la amenințarea cu 
forța, reglementării tuturor litigiilor 
exclusiv prin mijloace pașnice, pe 
calea negocierilor.

în cursul convorbirilor s-a subliniat 
că după Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa de la Helsinki 
nu s-a acționat cu sufidentă consec
vență pentru transpunerea în viată a 
prevederilor Actului final și| de aceea 
este de mare însemnătate să se 
acorde atenția cuvenită bunel pregă
tiri a reuniunii de la Madrid, menită 
să conducă la progrese reale pe calea 
deschisă de Conferința pentru secu
ritate și cooperare. în Europa. Cele 
două părți au exprimat , hotărirea 
guvernelor lor de a-și aduce întreaga 
contribuție la pregătirea efidentă a 
acestei reuniuni, pentru ca ea să-și 
îndeplinească rolul care îi revine de 
a oferi cadrul pentru negocieri di- 
recte și discuții într-o atmosferă de 
conlucrare, intr-un spirit de dialog, și 
nu de confruntare, astfel incit să se 
poată relua și continua politica de 
destindere, singura în măsură să 
ofere o perspectivă viabilă relațiilor 
dintre state, nu numai în Europa, dar 
și în întreaga lume.

S-a remarcat că politica de destin
dere, pentru a fi reală, trebuie să fie 
generală, să se aplice statornic în 
toate regiunile lumii și în toate oca
ziile. în acest sens, sînjt chemate 
să-și aducă contribuția efectivă toate 
statele, fie ele mari sau mici, indife
rent de sistemul lor economico-social 
sau de așezarea geografică, i

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
ambiantă cordială, deschisă, de prie
tenie.

La Întrevedere au participat am
basadorul României la Atena si am
basadorul Greciei la București.

prinde numeroase persoane ce au de
ținut funcții ministeriale și în pre
cedentul guvern condus de Pierre 
Eliott Trudeau. Printre membrii nou
lui guvern se numără Allan Mac 
Eachen, vicepremier și ministru al 
finanțelor, Mark Mac Guigan, mi
nistrul de externe. Marc Lalonde, 
ministrul energiei, minelor si resur
selor naturale, Gilles Lamontagne, 
ministrul apărării naționale.

EXPOZIȚIE INTERNAȚIONALA 
DE CARTE. Președintele Republicii 
India a inaugurat expoziția interna
țională de carte organizată la Deliii. 
România participă cu un stand de 
cărți privind literatura social-poli
tică, cultura și istoria țării noastre, 
tehnica și știința românească. Sint 
expuse volumele din opera pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la construcția internă și poziția 
țării noastre în problemele majore 
ale vieții internaționale actuale.

STATELE DIN NORDUL EU
ROPEI — a declarat președintele 
Partidului Social-Democrat din 
Suedia, fostul premier Olof Palme 
— trebuie să-și mențină rolul de 
militanți pentru pace intr-o lume 
marcată de noi tensiuni. El a subli
niat că prin hotărirea lor de a nu 
accepta staționarea de arme atomi
ce pe teritoriile naționale, țările din 
Peninsula Scandinavică au adus o 
contribuție la evoluția pașnică în 
Europa.

GREVA ÎN ITALIA. Marți dimi
neața, personalul din transporturile 
publice urbane și suburbane ale 
Italiei a participat la o grevă de 
trei ore, revendicînd îmbunătăți
rea condițiilor de viață.
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