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DELEGAȚIA DE PARTID Șl DE STAT
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PLECAT LA MOSCOVA PENTRU A PARTICIPA
LA FUNERALIILE TOVARĂȘULUI K.U. CERNENKO
Plecarea
din
Capitală

demonstrează că, în activitatea fiecărei unități, hotărîtoare sînt măsurile luate pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei, pentru folosirea cu randament maxim a ma
șinilor și utilajelor, pentru asigurarea unui cadru or
ganizatoric bine pus la punct, in care fiecare om să
cunoască precis sarcinile ce-i revin zilnic și să acțio
neze neabătut pentru înfăptuirea lor.
lată de ce se impune ca, în unitățile economice în
care ritmul producției nu s-a situat la nivelul posibili
tăților, să fie analizate cu răspundere și exigență nea
junsurile existente, acționindu-se cu mai multă fermi
tate pentru ca în toate sectoarele, la toate locurile de
muncă să se asigure respectarea disciplinei tehnologice
și de plan, încadrarea riguroasă și diminuarea în con
tinuare a normelor de consum de energie, combustibili
și materii prime. Este vorba de o cerință esențială,
impusă de faptul că, în fiecare întreprindere, există
încă mari posibilități de reducere a acestor consumuri,
de recuperare și utilizare în măsură mai mare a re
surselor refolosibile.
In lumina sarcinilor și exigențelor formulate de secre
tarul general al partidului, realizarea riguroasă a pla
nului la producția fizică și la export, in condiții de
înaltă calitate și eficiență, reprezintă un domeniu esen
țial de afirmare a spiritului revoluționar, a responsabi
lității muncitorești și a capacității creatoare a colecti
velor de oameni ai muncii. Iar în fiecare unitate, în
toate sectoarele de activitate, cuvîntul hotăritor trebuie
să-l aibă comuniștii, organizațiile de partid, care sînt
chemate să ia măsurile necesare pentru organizarea
mai bună a producției și a muncii, ridicarea nivelului
tehnic și calitativ al produselor, pentru îndeplinirea rit
mică și integrală a sarcinilor încredințate.

pentru creșterea producției de cărbune
In panoul 2, stratul 5, blocul 5 al
minei Paroșeni, în abatajul frontal
dotat cu complex mecanizat de înăl
țime medie, în care lucrează brigada
de mineri condusă de Constantin
Ciobănoiu, una din brigăzile de frun
te ale bazinului carbonifer al Văii
Jiului, activitatea se desfășoară rit
mic, într-un climat de ordine și dis
ciplină. Programele zilnice de lucru
se înfăptuiesc exemplar, în fiecare
schimb. Dovada hărniciei acestei bri
găzi de mineri o constituie rezulta
tele obținute, faptul că zi de zi rapor
tează importante depășiri de plan.
Brigadierul Dumitru Mitroi și minerii
șefi de schimb Constantin Botescu și
Ion Ghileanu susțin că tocmai anga
jarea unanimă a tuturor brigăzilor din
subteran a făcut ca mina Paroșeni,
care a adresat în acest an chemarea
la întrecere către toate întreprinderile
miniere din țară, să se situeze, după
primele două luni ale acestui an,
pe primul loc în Valea Jiului, extrăgînd peste prevederi 4120 tone căr
bune.
Acest rezultat se datorează în
bună parte extinderii mecanizării lu
crărilor de extragere a cărbunelui
din abataje. Ca urmare a măsurilor
luate, a sprijinului primit, în pre
zent aproape 80 la sută din lucrările
efectuate în subteran sînt mecani
zate.
— Ne amintim cu multă satisfacție
și mîndrie de vizita de lucru a iu
bitului nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Minerul de
Onoare al țării, în abatajele minei
noastre. Atunci, la 10 august 1979,
coborând Ia cel mai adine loc de
muncă din mină, la orizontul 360
metri, secretarul general al partidului
ne-a vorbit despre necesitatea trecerii
la mecanizarea și automatizarea

SOSIREA LA MOSCOVA
România, a sosit marți la Mos
cova.
La aeroportul Vnukovo, delega
ția a fost întîmpinată de V. I. Dolghih, membru supleant al Birou-

lui Politic, secretar- al C.C. al
P.C.U.S., K. V. Rusakov, secretar
al C.C. al P.C.U.S., N. V. Talizin,
vicepreședinte al' Consiliului de
Miniștri al U.R.S.S., precum și de

E. M. Tiyjelnikov, âmbasadorul
U.R.S.S. în România.
A fost prezent Traian Dudaș,
ambasadorul României la Mos
cova.

La catafalcul lui K. U. Cernenko

Marți după-amiază, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, a depus o co
roană de flori la catafalcul cu

Realizarea integrală a planului pe acest an, la toți
indicatorii cantitativi și calitativi - iată o sarcină pri
oritară pentru toate colectivele de oameni ai muncii,
subliniată cu toată claritatea de secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta
consfătuire de lucru și la ședința Comitetului Politic
Executiv ol C.C al P.C.R.
■
Corespunzător exigențelor stabilite de conducerea
partidului, o atenție deosebită trebuie acordată asigu
rării tuturor condițiilor necesare pentru îndeplinirea
prevederilor de plan și a angajamentelor la producția
fizico, ' Io toate sortimentele, acordindu-se prioritate
realizării programului de asigurare a resurselor ener
getice și de materii prime, înfăptuirii exemplare a
sarcinilor de export.
Sînt, de bună seamă, obiective majore, esențiale ale
planului pe acest an hotăritor al cincinalului, care vi
zează progresul mai accelerat al economiei naționale,
creșterea gradului de civilizație materială și spirituală
al întregului popor. Pentru înfăptuirea neabătută a
ocestor sarcini dispunem, așa cum sublinia secretarul
general ol partidului, de tot ceea ce este necesar, ast
fel încît există condiții pentru desfășurarea normală a
activității și realizarea integrală a planului în luna
martie la producția fizică și marfă — acordindu-se o
otenție deosebită producției destinate exportului —
precum și pentru recuperarea restanțelor înregistrate
în lunile precedente.
Rezultatele obținute de numeroase colective de oa
meni ai muncii demonstrează că și în condițiile acestei
ierni grele și prelungite, planul la producția fizică și
export a putut fi îndeplinit ritmic, Integral, potrivit con
tractelor încheiate, în condițiile folosirii judicioase a
energiei electrice și combustibililor. Asemenea realizări

Angajare fermă, muncitorească

Marți la amiază a plecat
la Moscova delegația de partid
și de stat condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
care va participa la funera
liile tovarășului Konstantin
Ustinovici Cernenko.
împreună cu conducătorul
partidului și statului nostru
au plecat tovarășii Constantin
Dăscălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., prim-ministru
al guvernului, și Ion Stoian,
membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.
La plecare, pe aeroportul
Otopeni, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost salutat de
tovarășa Elena Ceaușescu, de
tovarășii Emil Bobu, Lina
Ciobanu, Nicolae Constantin,
Ion Dincă, Miu Dobrescu,
Alexandrina Găinușe, Paul
Niculescu, Gheorghe Pană,
Ion Pățan, Dumitru Popgscu,
Ștefan Andrei, Niqu Ceaușescu,
Gheorghe David, Mihai Gere,
Nicolae Giosan, Tudor Postelnicu, Ion Radu, Ioan Totu,
Ion Ursu, Silviu Curticeanu,
Constantin Radu, Ioan Avram,
viceprim-ministru al guvernu
lui, miniștri.
Au fost de față L. I. Boiko,
însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la
București, și membri ai am
basadei.

Delegația de partid și de stat,
condusă de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii Socialiste

Planul la producția fizică și la export
realizat ritmic și integral!

corpul neînsuflețit al lui Konstan
tin Cernenko, aducînd un ultim
omagiu fostului conducător al
partidului și statului sovietic.
La solemnitate au participat
membrii delegației — tovarășii

Constantin Dăscălescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., prim-ministru al
guvernului, Ion Stoian, membru
supleant al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,

Traian Dudaș, ambasadorul Româ
niei la Moscova.
S-a păstrat un moment de recu
legere și au fost prezentate con
doleanțe familiei lui Konstantin
Cernenko.

muncii în subteran — ne spune mi
nerul șef de brigadă Constantin Cio
bănoiu. Numai in primele două luni
din acest an, la mina noastră au in
trat în producție două complexe
mecanizate, dintre care unul de mare
productivitate, respectiv de 1 200 tone
pe zi. La sfirșitul acestei luni, bri
gada mea va începe montarea in
sectorul IV a celui de-al doilea com
plex mecanizat de mare productivi
tate. Punerea in funcțiune a aces-

IN UNITĂȚILE MINIERE
DIN VALEA JIULUI
tui nou complex va constitui o
premieră națională, dată fiind lun
gimea frontului de lucru, ce va
depăși 500 de metri. Vreau să pre
cizez că încă de pe acum, cu
sprijinul conducerii tehnice a minei,
am stabilit un. program minuțios da
punere în funcțiune a acestei ade
vărate „uzine subterane". Hotărîr'ea
noastră este de a reduce cu trei săptămîni termenul planificat pentru
introducerea și montarea complexu
lui, ceea ce va determina realizarea
în plus a cel puțin 10 000 tone căr
bune.
Ing. loan Besserman, directorul
minei Paroșeni, ne-a precizat la rindul lui cîteva dintre preocupările
consiliului oamenilor muncii pentru
atingerea obiectivului major al în
tregului colectiv : realizarea ritmică
a planului la producția de cărbune,
mai mare în acest an cu 50 000 tone
față de anul trecut, precum și înde
plinirea angajamentului de a extrage
suplimentar 10 000 tone cărbune.

Atenția conducerii întreprinderii, a
sectoarelor productive și de investiții
este consecvent îndreptată spre alte
două obiective de bază : asigurarea
liniei de front active — la lucrările
de pregătiri și deschideri — și spo
rirea productivității muncii în aba
taje. De remarcat că minerii din Pa
roșeni au început anul 1985 cu un
avans de 300 metri liniari la lucră
rile de deschideri și 1 000 metri li
niari la pregătiri, ceea ce le-a creat
condiții optime de lucru. In ce pri
vește creșterea productivității mun
cii, un accent deosebit se pune pe
funcționarea la întreaga capacitate a
tuturor complexelor mecanizate și a
combinelor de abataj, precum și a
fluxului de transport. Pe această
bază, productivitatea muncii a cres
cut la începutul acestui an cu aproa
pe 4 tone pe post față de anul 1980.
Realizînd peste prevederile de plan
3 758 tone cărbune cocsificabil, in
perioada cafe a trecut de la începu
tul anului, minerii din Bărbăteni se
situează pe locul doi în întrecerea
cin bazinul carbonifer al Văii JiuTtii. Greutățile întimpinate anul treCtit; cauzate în principal de configu
rația geominieră a zăcămintului,
dar și de unele deficiențe în organi
zarea muncii, au fost înlăturate prin
forța și deplina angajare a întregului
colectiv. Cadrele de conducere, spe
cialiștii, minerii cu o bogată expe
riență au luat măsuri concrete pen
tru a ieși din impas și a realiza rit
mic planul de producție. Printre» alte
măsuri luate, s-a stabilit ca înaintea
atacării lucrărilor miniere de înain
tare să se execute lucrări geologice

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii
*
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Piteștiul de aziputemică cetate industrială

Orașul își are istoriile lui
pasionante. Firesc, la virsta
lui, atestată documentar,
de șase ori centenară. Sînt
interesante și adine grăi
toare evenimentele trecu
tului acestei așezări de la
ieșirea Argeșului în cimpie. Multe dintre ele au
rezonanță puternică în is
toria generală a țării. Le
genda ne spune — și sint
în fibra ei certitudini in
această privință — că Ne
gru Vodă, descălecătorul
de țară, a pus primul pia
tra de temelie a Piteștiului ; Mircea cel Bătrîn sem
nează un document, la 20
mai 1388, întărind proprie
tatea unei mori in hotarul
orașului ; slova arhaică a
documentelor ne vorbește
apoi, mai pe larg, despre
faptele judeților și pirgarilor săi, dinamici adminis
tratori ai unui tirg in care
se încrucișau drumurile
Munteniei cu ale Transilva
niei ; au călcat cu folos
gospodăresc și temei poli
tic pe ulițele tirgului un
Mihnea Vodă, tin Constan
tin Șerban Basarab. un
Constantin Brâncoveanu și
a meditat aici o clipă de
viață vestitul Varlaam, în
drăgostit al literelor româ
nești de început.
Timpul s-a rostogolit
peste oraș, adîncindu-i, fără
Îndoială, ridurile. Dar te-ai
fi așteptat, ținînd seama de
vîrsta respectabilă, de im
portanța lui economică și
socială, ca în cel de-al
XX-lea veac Piteștiul să
fie unul dintre marile ora

șe ale țării. Cu surprindere
afli că in cel mai de virf
an al dezvoltării vechiului
regim, in anul 1938, Piteș
tiul număra doar aproxi
mativ 20 000 de locuitori
*;
că avea o oarecare indus
trie meșteșugărească, că
era tirg de cereale, pometuri și vinuri. Ne-au trecut
pe sub ochi fotografii înfățișind centrul orașului,
imaginile păreau că vin din
altă lume, din altă eră.
Și chiar așa stau lucrurile,
dacă te gindești bine. Ulițe
întortocheate,
construcții
edilitare, unele din cără
midă, altele improvizații
din paiantă și chirpic. Cî
teva fotografii aduc in prim
plan și clădiri mai temei
nic durate, proprietăți ale
negustorilor de atunci, îm
bogățiți din samsarlîc cu
cereale, cu fructe, cu vite.
Dar ele sint insule într-un
ansamblu, totalmente deza
greabil, tipic pentru o anu
mită orînduire socială in
care contează numai „lo
vitura" imediată. Acesta a
fost Piteștiul ? Cu această
zestre a pășit el pragul
unei lumi noi ? De aici a
pornit pe larga cale a re
voluției socialiste ?
— Da, cu această zestre
a intrat Piteștiul in timpul
nostru socialist — a răs
puns nedumeririlor noastre
Manole Bivol, primarul
municipiului. Ați vrut să
cunoașteți vechea urbanis
tică a Piteștiului ? O re
găsiți la muzeu, numai la
muzeu, dacă, intr-un fel, a
existat. Orașul are șase se
cole virstă, e adevărat. Dar,
să știți, tinerețea lui vi
guroasă a început doar
acum două decenii. Amin
tirile lui trecute sînt inte
resante, pasionante chiar —
așa v-ați exprimat, mi se
pare, la un moment dat, și
nu vă contrazic — dar cap
tivante, în adevăratul înțe
les al cuvintului, sint pre
zentul lui și viitorul lui.
în anul unu al revoluției
noastre avea cam tot 20 000

de locuitori ; și cam așa
s-a ținut pină prin anii
1960. Are acum 200 000 de
locuitori. Vă dați seama ce
salt formidabil, în numai
două decenii 7 Practic, ora
șul vechi nu mai există,
nu putea să mai existe.
Totul a fost regîndit, reconceput în funcție nu de
ce a fost, ci de ceea ce vi
sau, pentru viitor, piteștenii în acei ani in care l-au
ales deputat în Marea
Adunare Națională pe to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Vreme de patru legis
laturi consecutiv piteștenii l-au avut în fruntea
sfatului lor, pentru pre
zent și viitor rodnic, pe
ctitorul României moderne,
dind chip concret unui
oraș ppternic industriali
zat și, pe această bază',
unui municipiu cu o urba
nistică avintată, de o mare
frumusețe, visată și înfăp
tuită in anii de clocot con
structiv trăit și de oamenii
"acestui colț de țară in rit
mul alert de dezvoltare a
patriei. Același ritm, pe
toate planurile împuterni
cirii orașului a fost conti
nuat in următoarele trei
legislaturi, eu luminile cal
de și înțelepte si la fel
de pătrunzătoare in spațiul
viitorului ale deputatului
nostru, tovarășa academi
cian doctor inginer Elena
Ceaușescu. Vreți să aflați
istoriile noi ale orașului ?
Vi le pot povesti piteștenii,
constructorii acestei cetăți
mindre, ei, făuritorii, intr-un timp incredibil de
scurt, ai celui de-al treilea
oraș industrial al tării.
Intr-adevăr, cele mai pa
sionante documente ale
orașului le-au scris și Ie
scriu oamenii lui de astăzi
— muncitorii, tehnicienii,
inginerii
impunătoarelor
platforme industriale, care
gravitează în jurul Piteș
tiului : în sud — marele
combinat petrochimic a că
rui pondere in economia
municipiului reprezintă, in

anul acesta, 61,9 Ia sută ;
în nord — platforma cu
unitățile industriei ușoare,
de prelucrare a lemnului și
de articole tehnice din cau
ciuc și unități ale indus
triei alimentare ; în est —
întreprinderea de motoare
electrice, iar la Colibași în
treprinderea de autoturis
me. Am numit numai cî
teva dintre marile între
prinderi de aici construite
în arcul de timp inaugurat
de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului. Ele sînt
mult mai multe, întregind
tabloul unuia dintre cele
mai viguroase centre in
dustriale ale României so
cialiste.
Am stat de vorbă cu nu
meroși piteșteni în aceste
zile de mare efervescență
politică și socială prilejuită
de apropiatele alegeri de
deputați de la 17 martie.
Gindurile lor, gînduri de
stăpini ai propriului destin,
se îndreaptă cu recunoș
tință către partid, către
comunistul din fruntea lui,
care a știut să dea aripi
largi aspirației lor de viață
mai bună, fericită, demnă.
— Am muncit cu toții și
muncim cu dragoste și en
tuziasm ca orașul nostru
să se numere printre cele
mai frumoase — ne spu
nea Elena Din, muncitoare
la întreprinderea „Textila"Pitești. El este un dar. dacă
mă pot exprima așa, al
creării unei industrii pu
ternice, de vîrf, și pe me
leagul nostru. Știți, Piteș
tiul este capitala automobi
lului românesc și este, in
același timp, o impunătoa
re cetate a petrochimiei.
Dar și a industriei ușoare,
din care face parte și în
treprinderea noastră. A
crescut orașul din mîinile

Dlonisie ȘINCAN
Gheorqhe CIRSTEA

corespondentul „Scînteii"
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PENTRU ÎNFĂPTUIREA HRTARIRIIOR CONGRESULUI Al XIII LEfl AL PARTIDULUI

OAMENI TEMEINIC PREGĂTIȚI,
PE MĂSURA MARILOR OBIECTIVE
ALE NOn REVOLUȚII AGRARE

Ritmuri ale înnoirilor în agricultura ialomițeană
„FRONTUL DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE VA
CHEAMĂ SA FACEȚI TOTUL PENTRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII
AGRARE A PARTIDULUI, PENTRU RIDICAREA LA UN NIVEL
SUPERIOR A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI DIN AGRICULTURĂ. GOSPO
DĂRIȚI CIT MAI BINE PĂMINTUL - AVUȚIA CEA MAI DE PREȚ
A NAȚIUNII NOASTRE - FOLOSIȚI RAȚIONAL MIJLOACELE
TEHNICE PENTRU A OBȚINE RECOLTE CIT MAI BOGATE,
PENTRU A REALIZA PRODUCȚII ANIMALIERE TOT MAI MARI,
CARE SA SATISFACĂ PE DEPLIN CERINȚELE ECONOMIEI Șl ALE
BUNEI APROVIZIONĂRI A POPULAȚIEI !“
Este însuflețitoarea chemare din Manifestul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste adresată oamenilor muncii de la sate,
lucrătorilor din agricultură, pentru întîmpinarea alegerilor de
deputați de la 17 martie cu noi și importante rezultate în
domeniul lor de activitate, ținînd seama de înaltele exigențe ale
noii revoluții agrare. Am urmărit puternicul ecou al acestei
chemări in județul Ialomița, județ în care, în vara anului 1965, la
vremea secerișului, cu puține zile înainte de Congresul al IX-lea
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu efectua prima vizită
de lucru în calitate de conducător al partidului. „Pornim,
tovarăși, la un drum îndelungat care, trebuie să vă spun, nu va
fi ușor, va cere muncă intensă din partea tuturor" - spunea, cu
acel prilej, secretarul general al partidului.

Intr-adevăr, nu a fost un drum ușor, dar, prin împlinirile și
cuceririle lui, iată, acum, după 20 de secerișuri, și județul Ialomița
și-a schimbat radical înfățișarea. Din județ preponderent agrar,
la acel început de drum, din anul 1977 ponderea economică o
deține industria, în condițiile în care agricultura și-o triplat
producțiile. In perioada inaugurată de Congresul IX s-au investit
în agricultura ialomițeană 15,5 miliarde lei ; suprafața irigată o
crescut de 10 ori ; numărul de hectare la un tractor a scăzut de
Io 110 la 67 ; cantitatea de îngrășăminte chimice folosite anual
s-a dublat. Locuințele de la sate s-au reînnoit prin construirea
de case noi, spațioase și moderne, în proporție de 90 la sută.
Drumul început atunci s-a continuat în anii ultimei legislaturi,
care a adăugat bilanțului noi și substanțiale creșteri (cîteva
dintre ele le înfățișăm în caseta din această pagină).
Obiectivele îndrăznețe ale noii revoluții agrare preocupă
plenar pe lucrătorii ogoarelor ialomițene, ca de altfel pe întreaga
noastră țărănime, ii îndeamnă, in aceste zile de intense pregătiri
pentru alegerile de la 17 martie, să depună eforturi sporite pentru
așezarea unor temelii trainice recoltei viitoare, sub semnul
obținerii unor producții record. In centrul atenției : formarea,
perfecționarea omului nou, capabil să înfăptuicscă cu succes
marile obiective ale noii revoluții agrare. Pe tema aceasta de
stringentă actualitate am purtat convorbiri cu deținători ai unei
bogate experiențe.

„Obiectivul principal: să ridicăm
media cit mai aproape de virfuri"
Inginerul agronom Vasile Berbece!, Erou al Mun
cii Socialiste, a fost mulți
ani președintele cooperati
vei agricole de producție
din satul său natal (Smir
na, comuna Grivița). tn
intervalul respectiv, coo
perativa pe care a con
dus-o a uroat constant spre
rezultate economice spec
taculoase, a-înregistrat ani
și ani la rind. cele mai
mari recolte de cereale din
această parte a țării. De
cîteva luni, ing. Vasile
Berbecel este directorul
general al direcției județe
ne pentru agricultură și
industrie alimentară. Dis
cutăm cu el despre expe
riența de la Smirna, dar
mai mult despre viitorul
agriculturii ialomițene. des
pre idei și răspunderi pri
vind acest viitor. Este
acum. în pragul alegerilor
de deputați de la 17 mar
tie. momentul unui bilanț
insuflețitor. Analiza lui
conduce spre intensificarea
activității pe toate planu
rile. noile dimensiuni moral-politice ale omului nou.
omul societății socialiste
multilateral dezvoltate jucind un rol esențial in
sporirea realizărilor de
prestigiu și în agricultu
ră. Pe acest tărim am orientat. cu precădere, dis
cuția noastră.
— Avem în județ multe
unități agricole cu același
fel de pămînt. cu aceleași
condiții de climă și cu ab
solut aceleași mijloace de
aplicare a tehnologiilor agricole. Si totuși, rezulta
tele sînt diferite. Chiar
foarte decalate uneori.
Ceea ce, pe mine, mă con
duce la concluzia fără echivoc că aceste rezultate
depind, în agricultură, ca
oriunde, de om. Și. în mod
special, de oamenii care au
răspunderea conducerii tre
burilor intr-o unitate sau
alta, sau pe planul mai
larg al vieții noastre ob

ștești. Vedeți, de aceea, în
aceste zile de intensă ac
tivitate pentru întimpinarea alegerilor de la 17
martie, -gindind la ce avem
de înfăptuit în anii ce vin,
ne gîndim cu maximă res
ponsabilitate și la calități
le deosebite pe care tre
buie să le întrunească. în
primul rind. candidații
noștri, cei chemați să dea
viață. împreună cu noi,
mărețelor obiective ale
viitorului.
— Sînteți acum directo
rul general al direcției agricole județene. Cum se
vede, din acest post, viito
rul agriculturii județului ?
— Se vede așa cum a
prefigurat partidul, la Con
gresul al XlII-lea, acest
viitor : cu producții mult
mai mari, obținute printr-o agricultură intensivă,
prin creșterea competentei
agricultorilor. Despre ex
periența cea mai bună nu
trebuie doar vorbit, ci, în
primul rînd, țrebuie muncă
pentru a o aplica, muncă
pentru ca -fiecare să ajun
gă la o experiență folosi
toare și altora.
Cînd eram la Smirna,
venea cîte un tovarăș de
aici, de la direcție, să ne
dea îndrumări în ce fel să
obținem 10 000 de kg de po
rumb la hectar. Dar eu
știam că el, înainte de a
fi la direcție, fusese într-o
unitate și nu obținuse mai
mult de 3 000, adică mult
mai puțin decît noi. Cit
puteam noi să credem în
indicațiile lui ? Le lua din
carte și ni le transmitea.Carte știam și noi. Nu asta
era problema. Problema
era a experienței concrete
de organizare, de lucru cu
oamenii, de aplicare dife
rențiată a tehnologiilor în
funcție de fiecare parcelă.
Experiența asta el n-o avea
și nici nu se străduia s-o
culeagă de pe unde exista,
ca pe folclor. Ne citea din
manuale. Da, există o pro

blemă a moralei muncii și
la cei puși să-i îndrume pe
agricultorii din unități.
Noi acum asta vrem să
facem : să răspindim ex
periența celor mai buni.
Nu trebuie să ne mulțu
mim cu ideea că există
niște virfuri. Noi nu trăim
din virfuri, ci din medie.
Media aceasta trebuie s-o
ridicăm cit mai aproape de
nivelul virfurilor.
— Ați fost și dumnea
voastră acolo, într-o unita
te „de vîrf“. Să revenim
puțin la ea...
— Secretul numărul unu
este calitatea lucrărilor agricole. Iar asta depinde
de oameni, de calitatea lor.
Calitate înseamnă muncă
multă și conștiincioasă. La
Smirna, cooperatorii au
case noi, foarte frumoa
se, au tot ce le trebuie.
Cind acum cîțiva ani am
făcut cu ei o excursie la
Berlin, erau cei mai bine
îmbrăcati din avion. Dis
cută acum, in adunări ce
tățenești. cu candidații lor
cum să dea. chip și mai
frumos vieții lor. spor și
mai mare activității lor
viitoare de oameni ai pămîntului. care iubesc pămîntul, avînd ei. in grija
lor, pîinea întregii țări.
Insistăm pe toate căile
pentru calitatea lucrărilor
care nu se obține fără o
cantitate corespunzătoare a
muncii. Și a pregătirii.
In multe privințe mun
ca * din agricultură se
apropie tot mai mult
de munca industrială. Exis
tă deja activități în care
agricultorul e un operator
care apasă pe butoane. în
1990 județul va avea
aproape întreaga suprafață
irigată. Pentru a stăpîni
aceste sisteme tehnice ne
trebuie oameni bine pregă
tiți. Avem de muncit mult
în privința asta, viitorul
vine pentru noi cu mari, eu
foarte mari răspunderi.

„Drumul cel mai scurt
este drumul competenței"
Producții bune în 1984, la
C.A.P. Gîrbovi. 8 400 kg
porumb boabe la hectar și
6 056 kg de grîu la hectar.
Totuși, Marcel Dobra, Erou
al Muncii Socialiste, pre
ședintele cooperativei, e ne
mulțumit, și e de înțeles.
Nil poate uita că în urmă
cu 15 ani, pe o suprafață
de 60 de hectare, se recol
taseră 17 560 kg porumb
boabe la ha, fără irigații.
A fost un prag de care
s-au mai apropiat, dar peste
el n-au mai putut trece.
Au fost limite tehnice. Dar
nu numai. „Vedeți dum
neavoastră, în 1983, o grin
dină ne-a vâmuit de 56 de
milioane de lei doar în
zece minute. E o forță a
naturii la care nu ne putem
încă împotrivi. Dar natu
ra. pămintul ar putea în
multe privințe să ni se su
pună mai mult, să producă
pentru noi mai mult. Asta,
intr-adevăr, depinde de
om, de agricultorul zilelor
noastre care nu mai este
cel din urmă cu ani și ani,
adică cel care se uita pe
cer neputincios întrebîndu-se dacă plouă sau nu
plouă pentru că doar de la
ploaie mai avea ce aștepta.

Acum sîntem cu mult mai
puternici, avem în mînă
tehnica, știința agricolă.
Dar cît de bine le folosim?"
— E un reproș adus oa
menilor ?
— Nu neapărat reproș. O
realitate la care trebuie să
ne gîndim și față de care
trebuie să procedăm în
consecință, la asta ne în
deamnă mereu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, așa
cum a făcut-o și la Con
gres. ca și la Consfătuirea
de lucru din decembrie pe
problemele agriculturii. Am
avut. în anii trecuți, ani
ale căror realizări dau
strălucire legislaturii pe
care o încheiem acum, bi
lanț foarte bun ; nu ne
mulțumește însă, știm că
el poate fi și mai bun,
prin munca noastră mai
rodnică. întîmpinăm apro
piatele alegeri de deputați
cu această hotărire — de
a ne depăși pe noi înșine,
lucrind mai bine pămintul,
folosind mai bine dotarea
tehnică, aplicind cu stric
tețe cuceririle înaintate
ale științei agricole. Bă
tălia noastră cu pămintul
se duce cu niște soldați

care sînt mecanizatorii și
cooperatorii noștri, iar suc
cesul depinde foarte mult
de pregătirea și de con
știința lor. Noua re
voluție agrară înseamnă
pentru noi, ca și pînă acum, muncă multă. De or
ganizare, de aplicare a teh
nologiilor agricole... Ca și
pină acum și, totuși, altfel...
Pe toate trebuie să le fa
cem mai bine, mai exact.
Chiar din acest an agricol
pe care l-am început vom
avea, de exemplu, primele
mari suprafețe irigate. Asta
înseamnă foarte mari răs
punderi pentru noi. Tre
buie să-i pregătim pe oa
meni, să-i învățăm multe
lucruri noi. Irigatul, pe te
renurile noastre cu apa
freatică foarte sus, e o trea
bă cu mult dichis, cere pri
cepere și atenție...
— Și o conștiință a răs
punderii...
— Exact. Aici voiam să
ajung. Sigur, noi i-am în
vățat pe oameni să fie corecți, să apere și să spo
rească averea cooperativei,
să fie disciplinați... Dar uite
că acum, voind ei să fie
sirguincioșl în muncă, dar

nepricepîndu-se pot să stri
ce. Că una e să vrei și alta
e să știi cum. Se cere un
efort nou, cel al pregătirii.
Și este și asta o problemă
de conștiință, de educație.
Oamenii trebuie corîvinși
că fără acest efort nu se
poate. Ce-am spus acum e
valabil, desigur, pentru noi
toți cei implicați în ceea ce
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Un sugestiv monument al muncii în centrul Sloboziei. Este vorba de un panou simplu, așezat între edificiile orașului, cu desăvîrșire
noi, în1 care sînt înscrise cifrele celor mai bune producții agricole ale anului. O oglindă a hărniciei și priceperii agricultorilor din
județ. Un monument al năzuinței spre recolte cit mai îmbelșugate pe întinsul cîmpiilor dintr-un județ care a primit, pentru pro
ducțiile sale agricole, titlul de Erou al Muncii Socialiste

trebuie să scoatem din aceste pămînturi. Și nu-i
ușor.
Desigur, ușor nu e. „...Va
cere muncă intensă din
partea tuturor" — spusese
secretarul general al parti
dului în urmă cu două de
cenii, la acel mare început
de drum. A spus-o și acum,
la început de nouă etapă :

.... pornim să urcăm o
treaptă mai inaltă a dez
voltării noastre. Aceasta va
cere eforturi susținute, va
cere să facem totul pentru
a merge pe cel mai bun și
cel mai scurt drum...".
— Drumul cel mai scurt
pentru, noi este acum cel pe
care ni-1 dă competența
— conchide Marcel Dobra.

'
30 la sută din parcul de tractoare și 65 la
sută din cel al combinelor autopropulsate au
intrat în dotarea unităților agricole socialiste
în anii actualei legislaturi,
între anii 1980-1984, celor 104000 hectare
racordate la modernele sisteme de irigație ale
acestui județ ii s-au adăugat încă 50000 de
hectare.
Față de 1980, valoarea producției agricole
globale a ajuns în prezent la aproape 7 miiiarde lei, ceea ce reprezintă o creștere de
♦
60 la sută.
în 1984 s-a obținut cea mai mare producție
de cereale din istoria județului, media la grîu
fiind de 3850 kilograme la hectar, la porumb
- 5690 kg, iar la orz - 4018 kg.
în zootehnie, planul la producția de lapte a
fost depășit cu 110000 hectolitri. Producția
medie pe cap de vacă furajată s-a ridicat la
2772 litri lapte, ceea ce a situat județul pe
locul I pe țară la acest indicator.
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„Un muncitor agricol modern
se pregătește necontenit"
Se văd, în zarea cîmpiei
lnălbite de zăpezi, plopii
care înconjoară incinta
S.M.A.-ului Grivița. Poate
că tot așa îi apăruseră plo
pii, pe fruntea zării Bără
ganului, și lui Milinton
Trif, atunci, în februarie
1952, cînd fusese proaspăt
numit director al noii sta
țiuni. îl avem alături, pe
director, în ARO-ul care aleargă pe drumul de zăpa
dă și vrem răspuns la gîndul nostru. Milinton Trif
zîmbește, cu o anumită
nostalgie și ne mărturisește
că, atunci, nu era zăpadă
în Bărăgan, ci noroi, că se
îndrepta spre noul post nu
într-o mașină, ci cu o că
ruță ale cărei roți se înfun
dau pină la butuc în clisă,
că in zare nu erau plopi, ci
salcîmi biciuiți de vînturi,
salcîmi înconjurînd un mai
dan gol. Deci... nu era
S.M.A., ci doar intenția și
hotărirea de a-1 construi.
Pătrundem în curtea
S.M.A.-ului Grivița. Clădiri
frumos construite, ateliere
moderne, bine dotate, în
care se desfășoară o trepi
dantă activitate, organizată
pe fluxuri tehnologice pre
cise. Ca într-o veritabilă uzină. Specialiști de primă
mină in mecanică și elec
tronică întrețin cu pasiune
și dăruire un întreg și com
plex parc de mecanizate
care, la primul semnal al
primăverii, vor declanșa

marea bătălie pentru recol
tele viitoare. încercăm să
menținem discuția despre
începuturile
S.M.A.-ului,
despre acel februarie 1952,
cînd Milinton Trif, mecani
zator din Alba Iulia, primi
se sarcina de partid să
pună „pe roate" un S.M.A.
în Bărăgan. Dar interlocu
torul nostru este zgîrcit cu
amintirile. Stăruim și aflăm
că totul a început cu măsu
rarea locului pentru noul
sediu, cu punerea temeli
ilor lui. Averea unității ?
Doi cai și o căruță 1 Atît...
pentru un S.M.A. Au venit
apoi primele 30 de tractoa
re de fabricație românească
și de-abia atunci a îndrăz
nit să înalțe la poartă, pe
doi stîlpi, firma adevărată :
„S.M.A. — Grivița".
— Au fost ani de muncă
tenace pentru noi toți cei
care am închegat aici un
colectiv muncitoresc — ne
spune el. De fapt. în mie,
se poate urmări și într-un
S.M.A., ca al nostru, în
treaga epopee a cooperati
vizării agriculturii. Am
participat cu toții la trans
formarea satului românesc,
la făurirea agriculturii so
cialiste, intensive. Dar eu
gîndesc că cea mai deose
bită cucerire a fost făurirea
noului nostru țăran, acesta
de acum, pe care l-ați vă
zut în ateliere sau cei din
cele 7 secții de mecanizare.

Știți, fiecare brigadă avea
pe atunci cîte 4—5 tractoa
re ; acum, fiecare brigadă
are 60—70 de tractoare. Iată
deci cum ne apare acum
drumul parcurs, drumul
puternicei mecanizări a agriculturii noastre. Dincolo
de mașini, trebuie văzuți
oamenii care le stăpinesc,
le întrețin, le dau viață. Ei,
cei care au învățat și în
vață cu pasiune să smulgă
pămîntului roade mereu
mai bogate. Știți, S.M.A.-ul
nostru a fost primul po
țară care a primit, în anii
'60, „Ordinul Muncii" clasa
I, iar în 1976 a fost distins
cu înaltul titlu de „Erou al
Muncii Socialiste". Ele au
fost obținute pentru per
formanțe pe care toată lu
mea este ferm hotărită să
le depășească. Trebuie
să-i ascultați pe mecani
zatorii noștri în adunările
cetățenești din aceste zile
premergătoare
alegerilor
de la 17 martie și veți
desprinde din gîndurile
lor, din inițiativele pe
care le iau. această hotă
rire ; ei înșiși fiind atenți
ca. prin studiu, prin ciștigare permanentă de ex
periență înaintată să se
transforme neîncetat, să
devină mai competenți.
— Observăm că stăruiți
mult asupra oamenilor, asupra capacității lor de a se
transforma.

— Păi, este problema
noastră numărul 1. în
deosebi acum, cînd cerin
țele noii revoluții agrare ne
impun să găsim în propriile
noastre forțe izvoare și
mai puternice de creație.
Noua revoluție agrară nu
mai este un concept,
*
ea
este în plină desfășurare.
Avem deja nivelul tehnic
și științific necesar, de do
tare. Sînt create deci con
dițiile materiale pentru ob
ținerea marilor recolte pre
văzute de Directivele celui
de-al XlII-lea forum al co
muniștilor, la care ne în
deamnă Manifestul Frontu
lui Democrației și Unității
Socialiste. Ați văzut mași
nile noastre. Unele sînt cu
control electronic al func
ționării și cer oamenilor o
pregătire 1 îhttltă. Mă gîn
desc la toate acestea și so
cotesc că trebuie să ne în
sutim eforturile. Pentru că
— e părerea mea — în anu
mite privințe, dotarea teh
nică și științifică ne-a de

pășit. Simțim cu toții această realitate și acționăm,
ne pregătim, învățăm. în
tregul S.M.A. este o adevă
rată școală, toți învață, iși
îmbogățesc cunoștințele. E
o muncă grea. Lor, tovară
șilor mei de muncă, nu
le-am spus asta, nici nu aveam cîpd, nu e timp de
vorbe, dar e o muncă grea.
Au niveluri diferite de pre
gătire și ținem seama, in
acțiunea de pregătire, de acest lucru.
— Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu îl asemuia pe
muncitorul agricol cu mun
citorul specialist în electro
nică...
— O comparație care ex
primă un mare adevăr.
Vremea „tractoriștilor cu
bască" — cum' erau numiți
în treput — adică acela care
știau să conducă tractorul
și posedau cîteva cunoștin
țe agrare elementare, s-a
petrecut de mult. Ne tre
buie un meseriaș mai com
plex. Aici, în lucrarea pămintului, viața e mai pre

tențioasă Ca într-o uzină
obișnuită. Muncitorul agri
col trebuie să fie și tehni
cian mecanic, și agronom,
și biolog, să-și simtă mese
ria. Sînt probleme serioase
care ne frămintă. Iată, de
pildă, să-i stabilizăm pe ti
nerii pe care-i pregătim in
școli profesionale sau la lo
cul de muncă, desfășurind
o intensă activitate de edu
cație, dublată însă și de
măsuri mai suple de retri
buire, potrivit complexității
muncii lor. De asemenea,
îi așteptăm, în număr mai
mare, pe tinerii absolvenți
ai liceelor agroindustriale.
Pînă acum ne-au sosit doar
3 din zecile de care avem
nevoie. Și așa mai departe.
Deci, problema prezentului,
pentru viitorul care pe-a și
bătut Ia ușă, nu este, in
primul rînd, a dotării teh
nice, după mine, ci aceea a
pregătirii oamenilor, a for
mării și consolidării noii
concepții despre o nouă agricultură, intensivă, mo
dernă.

Pricepere și răspundere pentru
viitoarele recolte bogate
Da, avea dreptate direc
torul de la S.M.A. — Grivi
ța, cînd spunea că vremea
„tractoriștilor cu bască" a
trecut. Ne-a confirmat acest adevăr, cu alte cuvin
te, desigur, și tovarășul in
giner Ion Saghian, directo
rul Liceului agroindustrial
din Armășești.
— Pregătim tinerii în trei
domenii esențiale ale agri
culturii — ne spunea el. In
agronomie-mecanizare, în
zootehnie-mecanizare și in
cel veterinar. Toți sînt din
mediul rural, copii de coo
peratori. Deprind o altfel
de agricultură, nu cum au
învățat-o părinții lor. Pă
trund în secretele naturii,
cu ajutorul științei, îi des
coperă treptat și temeinic
drumurile complicate, îmbinînd armonios teoria cu
practica. Rigoarea școlii, a
studiului îi cizelează, îi
formează In spiritul disci
plinei absolut necesare în
activitatea de mare răspun
dere din uriașa uzină vie a
naturii.
— Nu ne îndoim că elevii
liceului din Armășești, la
fel ca elevii tuturor liceelor
de profil, capătă în anii de
studiu o calificare de mîna
întîi in frumoasa profesie
de agricultori moderni.
Cum se face însă că nu toți
ajung, după absolvire, aco
lo unde este atîta nevoie de
ei, în agricultură ? Ce se
întîmplă cu ei după absol
vire și repartizare ? Le ur
măriți drumul integrării ?
— Este datoria noastră
de căpetenie, nu putem lu
cra dacă nu știm cum se
finalizează munca noastră
de profesori, de educatori.
Iată, dintr-o serie de 36 de
absolvenți, pe care-i repar
tizăm în locuri precise, rămîn 20—22. Restul ajung în

alte sectoare, ale industriei,
de pildă. Dar chiar acești
20—22 rămin în sectoarele
agriculturii de stat, in
I.A.S.-uri, agrosemuri, baze
de recepție, complexe zoo
tehnice, S.M.A.-uri. Rar in
C.A.P.-uri. Răspunsul, în acest ultim caz ? Eu socotesc
că aici este o problemă și
de concepții învechite ale
unor consilii de conducere.
Un absolvent al liceului agroindustrial este un mun
citor specializat. El trebuie
folosit în munci potrivite
pregătirii, nu in cele care
nu cer o calificare anume
și nici în cele sezoniere.
— Unii președinți de
C.A.P.-uri ne-au mărturisit
cu amărăciune că proaspe
ții absolvenți de liceu pre
tind munci de birou sau să
fie numiți în funcții de
conducere tehnică.
— S-ar putea, nu neg,
viața nu este deloc simplă.
Pentru absolvenții noștri
pun însă mîna în foc că nu
au cerut munci de birou.
Știu acest lucru pentru că
le urmăresc evoluția la lo
cul de producție. Deci, pot
să mă refer la situații pre
cise. Iată, la Coșereni, am
repartizat C.A.P.-ului 6 ab
solvenți, fii ai satului. Au
fost folosiți, în toamnă,
după absolvire, la munca
de recoltare, cot la cot cu
ceilalți cooperatori. Cînd
s-a terminat recoltatul li
s-a spus : „Plecați, nu mai
este nevoie de voi !“. Deci,
au fost socotiți sezonieri.
Mai pot zugrăvi și alte întîmplări asemănătoare, din
alte locuri, dar în alte va
riante. Și sînt sigur că au
nevoie în C.A.P.-uri de teh
nicieni agricoli, de ajutori
de șefi de fermă (cunosc
eu șefi de fermă cu 7 clase
elementare), de veterinari.

Consiliile de conducere nu
au curajul să le Încredințe
ze răspunderi, pentru că îi
socotesc prea tineri ? Nu
știu ! Situația este compli
cată, dar cu atît mai mult
trebuie abordată cu spirit
de răspundere de fiecare
dintre noi. Pentru că aici,
in acest domeniu al agri
culturii, în care vrem să
realizăm un salt revoluțio
nar, numai cu oameni bine
înarmați cu cunoștințe ști
ințifice de specialitate vom
reuși. Elevii noștri fac
practice agricolă în I.A.S.uri. I-am văzut pe tineri cu
cîtă pasiune muncesc, cît de
dăruiți sînt viitoarei lor
profesii, in cultura mare
sau în zootehnie. I-am
format să îndrăgească această muncă, fi trebuie
primiți, după absolvire, cu
încredere și în C.A.P.-uri,
cum se întîmplă în .unită
țile agricole de stat. Iată,
discutăm in adunările ce
tățenești, acum, cînd pu
țin timp a mai rămas
pină la alegerile din 17
martie, despre recolte vii
toare mai bogate, discu
tăm cum să-i dăm pămintului rodnicie mai mare.
Este un moment in care
punem în lucrare toate energiile materiale și uma
ne, pentru a da viață mo
bilizatoarelor obiective ale
celui de-al XlII-lea Con
gres., Nu ne putem permi
te risipa de acest gen. ri
sipa de energie umană
specializată, energie pen
tru care țara face eforturi
mari.
Avem
in
față
sarcini importante izvorite
din prevederile noii revo
luții agrare și principala
dintre ele, cred eu. este toc
mai folosirea chibzuită a
forței de muncă bine pre
gătite.

Zile pline de efervescența unei activități politice de mare răspundere - pregă
tirea alegerilor de deputați de la 17 martie. Pregătirile acestea au chip concret rod și mai bogat pe ogoarele țării I Cu gindul la viitoarele recolte sigure și stabile
oamenii iși potrivesc pașii, iși concep acțiunile în spiritul exigențelor noii revoluții
agrare, căreia Congresul al XlII-lea al partidului i-a conferit dimensiuni sporite. In
cuvîntarea la cel de-al lll-lea Congres al F.D.U.S., tovarășul Nicolae Ceaușescu
spunea : „In agricultură, obiectivul fundamental il va constitui continuarea înfăptuirii
noii revoluții agrare, aceasta reprezentind - așa cum am mai motivat - transfor
marea radicală a felului de muncă, de viață și de gindire al țărănimii, al tuturor
oamenilor muncii de la sate, creșterea puternică a producției agricole, care să
satisfacă pe deplin necesitățile de consum ale populației, cit și ale industriei, precum
și alte cerințe ale economiei naționale".
Oamenii cîmpiilor fertile ale lalomiței știu că procesul acesta,'că noul drum ce-l
au de străbătut cer noi eforturi și știu, totodată, că la capătul lui îi așteaptă recolta
unor mari împliniri.

Dionisie SINCAN, Mihai CARANFIL, Mihai V1SO11I

corespondentul „Scinteii"
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Falnicele piscuri ale Bucegilor, dea
lurile cu belșugul livezilor și viilor ce
se văluresc tot mai domol spre cîmpia
spicelor de aur, turlele sondelor ridicîndu-se semețe din luminișuri de
pădure sînt imagini tipic prahovene.
Plaiurile prahovene, ca și ale întregii
țări, se înfățișează astăzi privirilor cu
minunate podoabe ale hărniciei, cu
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uriașe platforme industricle, cu salbe
de așezări urbane moderne, cu ogoare
și livezi roditoare, cu clocot de viață și
de muncă, de permanente înnoiri.
Deși acest mare proces al transfor
mărilor se derulează neîntrerupt, îl
măsurăm la scara timpului. Il măsoară
acum prahovenii, împreună cu întreg
poporul, pe parcursul celor 5 ani ai

ultimei legislaturi și îl află dens, vigu
ros, și îl află bogat în realizări, bogat
în fapte, cu luminoase deschideri
spre viitor, prefigurate clar la Congre
sul al Xlli-lea al partidului, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, strategul
strălucitelor noastre victorii, făuritorul
epocii ce-i poartă numele înscris cu
majuscule în cronica devenirii noastre.

Ascensiune pe treptele
progresului tehnic
La întreprinderea de me
canică fină Sinaia a avut
loc un eveniment semnifi
cativ : atingerea cifrei de
3 milioane pompe de in
jecție fabricate aici. Un
fapt care ne-a prilejuit,
atunci, o discuție cu di
rectorul unității, inginerul
Laurențiu Doinaru, despre
evoluția în timp a unității,
„înainte de 23 August 1944
— ne-a spus el — aici se
fabricau numai cuie. Acum,
în acest avanpost al teh
nicii de vîrf. se fabrică o
gamă largă de echipament
de injecție pentru motoa
rele diesel de la 26 CP
pină la cele de 4 000 CP,
acestea din urmă necesare
locomotivelor electrice. E
un salt calitativ uimitor și
nu atît pentru că am de
pășit cifra de 3 milioane
de pompe de injecție, ci
mai ales pentru ascensiu
nea parcursă pe treptele
progresului tehnic, care
ne-a asigurat ajungerea
din urmă a unor țări cu
mare tradiție în acest do
meniu. Am reținut încă
din primele dialoguri pe
care le-a avut tovarășul
Nicolae Ceaușescu cu oa
menii muncii din Ploiești,
la 2 iulie 1965, că proble
mele' fundamentale ale
unei industrii moderne,
competitive în România
constau în promovarea
progresului tehnic, în creș
terea productivității mun
cii și calitatea producției.
Am mers neabătut pe această cale expusă cu clar
viziune de către secretarul
general al partidului, care
ulterior ne-a vizitat de
cîteva ori uzina. Rezulta
tele se văd astăzi in în
treaga lor amplitudine.
Dacă, la început, realizam
într-un an 3 300 pompe de
injecție, de un singur tip,
în prezent, numai într-o
singură lună, fabricăm de
20 de ori mai mult. într-o
gamă largă de tipodimensiuni. In ceea ce privește
productivitatea muncii, ea
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a crescut an de an, datori
tul stadiu al nivelului teh
tă dotării tehnice și a gra
nologic de uzinare. Față
dului înalt de calificare al
de dificultatea uzinării
oamenilor — fiind compa
pompelor de injecție, stan
rabilă cu cea obținută în
dardul calitativ obținut este
uzinele cele mai moderne
uimitor".
de profil din lume".
Odată cu uzina au cres
Au trecut cîteva luni de
cut și
muncitorii
ei.
la această discuție. Iată-ne
Maistrul Valeriu Popescu,
din nou la uzina de la
care lucrează aici de peste
poalele Bucegilor, acum,
34 de ani, cunoscut în între
în pragul alegerilor de deprindere pentru faptele
putați de la 17 martie,
sale de muncă și în oraș
încă de la intrarea în fru
pentru înaltul său spirit
moasa stațiune montană
cetățenesc, ne spunea :
Sinaia se profilează hale
..Pe primul plan, organiza
noi în construcție, imația noasti'â de partid a
ginea unui mare șanpus munca de educare, de
tier, care dimensionează
creare a unui climat în
viitoarea dezvoltare a uzi
care oamenii să lucreze cu
nei. Ne interesăm de rit
plăcere și pe deplin con
mul lucrărilor. Construc
știent! de îndatoririle lor.
torii dau zor executînd în
Și' noi, comuniștii, am reu
avans unele obiective. Se
șit acest lucru, dovadă re
cretarul comitetului de
zultatele obținute in pro
partid, Ion Grama, pe care
ducție, care n-ar fi fost po
l-am întâlnit pe șantierul
sibile fără o permanentă
noilor construcții, ne spu
strădanie pentru autodepăne : „In timpul vizitei de
șire. fără o permanentă
lucru din iarna anului
luptă împotriva mulțumirii
1983.
tovarășul Nicolae
de sine".
Ceaușescu a indicat ca, înColectivul întreprinderii
tr-un termen scurt — pînă
de mecanică fină din Si
la finele acestui an — uni
naia, dispunind de o dota
tatea noastră să-și dubleze
re tehnică de excepție —
producția de echipament
o mare parte , din mașini
de injecție pentru a putea
și agregate și le-a realizat
acoperi necesitățile econoprin autoutilare — precum
. miei naționale legate de
și de o prcrfăt'ire profesio
creșterea producției de
nală înaltă, reușește, de mai
motoare diesel atît pentru
mulți ani. să se situeze
autocamioane, cit și pentru
printre unitățile fruntașe
tractoare și a face fată
pe ramură. I-a revenit în
oricăror solicitări la ex
acest început de an cinstea
port".
de a chema la' întrecere
La rîndul său, inginerulunitățile de profil din țară.
șef Gheorghe Tiu ne-a ■ Chemarea
constituie un
spus că, în ultimii cinci
putef-nic îndemn de a ob
ani. firme dintre cele mai
ține noi și remarcabile
prestigioase din străinăta
performanțe tehnice și de
te. tot mai mulți specialiști
eficientă economică. Re
in domeniu au avut numai
zultatele întreprinderii din
cuvinte frumoase la adresa
Sinaia,' ascensiunea ei pe
produselor realizate aici
treptele progresului teh
cu marca MEFIN. Ne-am
nic semnifică de fapt con
convins de acest lucru ci
secvența politicii partidu
tind aprecierile directoru
lui și guvernului pentru
lui unei mari uzine din
dezvoltarea unei industrii
Stuttgart. R. F. Germania,
moderne, de înalt nivel
înscrise în cartea de im
presii a întreprinderii : i tehnic, fundament trainic
„Am fost mirați de inalal propășirii patriei.
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• Numai în ultimii doi ani au fost asimi
late în fabricație peste 260 de mașini-unelte
și utilaje de înaltă tehnicitate, 900 produse noi
și modernizate și s-au introdus peste 430 de
tehnologii de mare eficiență.

• Rețeaua de învățămînt și educație din
județ cuprinde în acest an școlar 427 grădinițe
de copii, peste 500 de școli cu clase de la I
la X, 32 de licee, 26 școli profesionale.

• In județ funcționează 10 case ale pionie
rilor și șoimilor patriei și 7 cluburi sportive
școlare.
• La Institutul de petrol și gaze din Ploiești
învață 4 500 de studenți români, precum și ti
neri din 50 de țări ale lumii.

V

Un fapt, un gînd
La început se află
gindul și apoi fapta.
Este în logica firii.
In Schela de produc
ție petrolieră Bol
dești am fost însă
nevoiți să inversăm
această ordine. Și am
fost nevoiți s-o in
versăm., deoarece am.
luat cunoștință mai
întîi de un fapt re
cent, povestit de
sondori.
Era pe o vreme
cind nu te lăsa inima
să dai nici un dine
afară din casă. Și
tocmai pe o aseme
nea vreme sonda 59
s-a .oprit. Intr-o
schelă sînt sonde și
sonde. Unele anoni
me, altele renumite.
Desigur, pentru pro
ducția lor. Și sonda
59 este una dintre
cele de a cărei soar
tă se interesează toți
petroliștii
schelei,
Repunerea ei în
funcțiune a fost în
credințată echipei de
intervenție condusa
de Nicolae Predescu.
Cei patru sondori au
ajuns la locul inter
venției la. ora 16.
Au constatat defec
tarea pompei de
fund. Repararea ei
era o operație ex
trem de migăloasă,
care cerea, deopotri
vă, efort fizic și
multă, multă price
pere. Și pe ce vre
me ? Fără să-și în
găduie un bob ză
bavă, sondorii * au

muncit cu încleștare,
comunicind intre ei
cu comenzi scurte,
rostite cu putere
-pentru a străbate
prin șuierul viscolului, Tirziu, in noap
te, sonda , a început
să aducă din adincul straturilor ne
ologice la supra
față prețiosul aur
negru.
Era
ora
trei. Cei patru sondori și-au strins tă
cuți miinile și apoi
s-au îndreptat spre
casele lor.
Gindul l-am aflat
cind. i-am intilnit pe
sondorul-șef și pe
ceilalți oameni ai echipei, Anghel Tolea,
Nicolae Lazăr și Pe
tre Croitorii, in timp
ce se pregăteau să
plece spre alte son
de ce le aștep
tau miinile pricepute
pentru a le asigura
funcționarea norma
lă. Sondorul-șef ne-a
spus : ,.Noi sîntem
o echipă unită de
muncitori. La 17
martie vom fi o echipă unită de alegă
tori, cum unită ne.
este țara întreagă,
Vom vota pentru
candidații F.D.U.S.
nu numai cu buleti
nele de vot. Vom
vota și cu faptele
noastre, pentru a ne
ști patria puternică
și mlndră. Interven
ția de la sonda 59
este una din faptele
noastre".
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CETĂȚENII ORAȘULUI — EDILII ORAȘULUI
Orașul Plopeni are pa
saj subteran de trecere
ca intr-un mare centru
urbanistic. Mai are și un
impozant club muncito
resc. Și un stadion de
fotbal cu un gazon de
mătase, invidiat de toate
marile echipe ale țării,
care vin des pe aici. Și o
să aibă, în curind. o sală
polivalentă de mina întîi,
cu 1 200 de locuri. Case
vechi ? Nici una, fiindcă
orașul este cu totul nou.
Iată argumentele pe care
locuitorii Plopenilor le
aduc in sprijinul afirma
ției lor precum că oraș ca
al lor mai rar...
Au loc acum întîlniri cu
candidații pentru alegeri.
Le sînt prezentate reali
zările obținute în ultima
legislatură: autogara, ofi
ciul P.T.T.R., cu centrala
telefonică automată pen
tru 1 000 de linii, noua
stație C.F.R., liceul in
dustrial cu 16 săli de
clasă, cu sală de sport și

atelier-școală, 284 de apartamente și 152 de gar
soniere, noi magazine co
merciale, doi kilometri de
canalizare, atelierul autoservice, termoficarea zo
nei de nord, lărgirea bu
levardului independentei
de la două la 4 benzi
de circulație, noua fabri
că de pîine. Toate acestea
cetățenii orașului le știu
prea bine, dar le ascultă
de fiecare dată cu plă
cere, pentru că tot ei sînt
și autorii acestor reali
zări. Numai la construi
rea sălii polivalente au
fost efectuate pină acum
peste 110 000 de ore de
muncă patriotică. Și încă
un exemplu : nici n-ai
crede că lucrările de fi
nisaj și de decorare la
clubul întreprinderii me
canice n-au fost făcute
de oameni de meserie, ci
de muncitori cu alte ca
lificări : strungari, fre
zori, tipăritori, topitori,
cazangii. Ca să nu mai

vorbim de participarea
cetățenilor la lucrările
edilitar-gospodărești.
Toate aceste succese
sînt un prilej de satisfac
ții individuale și colec
tive pentru cei care au
primit apartamente noi,
pentru cei care se bucură
de bunurile publice. Adu
nările și întîlnirile dintre
candidați și alegători au
un pronunțat caracter de
lucru. Se chibzuiesc, gos
podărește, posibilitățile de
creștere a gradului de
dezvoltare economico-socială a orașului, de spo
rire a calității muncii și
vieții. Astfel, pentru ur
mătoarea legislatură, în
planul de dezvoltare a
orașului sînt prevăzute,
printre altele, noi blocuri
cu 276 de apartamente, o
policlinică, o piață agroalimentară, un teatru de
vară, o zonă de agrement
pe rîul Teleajen, un
motel, o grădiniță, o

școală, un bazin de înot
acoperit și altele.
Planul nu este defini
tiv. Cetățenii, exercitindu-și dreptul lor de parti
cipare la treburile obștii,
fac numeroase propuneri.
Am reținut cîteva dintre
ele: schimbarea unei con
ducte de apă potabilă
(Gheorghe Iancu) ; regu
larizarea cursului rîului
Bicu pentru a reda agri
culturii o suprafață de 5
hectare (Emil Munteanu);
efectuarea de lucrări de
protejare a Dealului Găgeni împotriva eroziunii
(Gheorghe Perpelea).
Odată cu înflorirea orașului, cu sporirea nu
mărului locuitorilor, a
crescut și spiritul civic al
cetățenilor. Fiindcă cei
care fac propuneri își
afirmă, totodată, hotărirea de a se implica direct
în înfăptuirea lor. Este
aceasta o dovadă de înțe
legere profundă de către
cetățenii orașului a esen
ței democrației noastre

DE LA 0 LEGISLATURĂ
LA ALTA
1980-1985
© întreprinderea de utilaj minier de la
Filipeștii de Pădure a fost modernizată, reutilată cu mașini de înaltă tehnicitate.
® In ultimii doi ani, la Vălenii de Munte
s-au construit 800 de apartamente, magazine,
școli și gară modernă.
• în municipiul Ploiești s-au dat în folo
sință o nouă și modernă maternitate cu 500 de
paturi, un spital cu 200 de paturi și o policli
nică în zona de vest a orașului. Un nou spital
cu 440 de paturi s-a înălțat și la Cimpina.
• Cei 350 000 de cititori ai bibliotecilor pra
hovene au împrumutat numai anul trecut
aproape 3 milioane de volume.
• La ediția a 4-a a Festivalului național
„Cîntarea României" au luat parte peste
45 000 de cercuri și formații artistice și s-au
acordat artiștilor amatori din Prahova 348 de
premii.
© în zona turistică a Văii Prahovei trans
portul pe cablu a ajuns la peste 15 kilometri,
în ultimii ani s-a dat în exploatare telefericul
Bușteni — Babele (4 350 metri), iar punctul
Babele a fost legat de „Peștera" cu o nouă
linie în lungime de peste 2 600 metri.

1986-1990
© Producția-marfă industrială a județului
va înregistra cele mai mari sporuri în ramuri
importante ale economiei : construcții jle ma
șini, petrochimia, materialele de construcții,
cărbune.

peste
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• Volumul total al vinzărilor de mărfuri în
anul 1984 a ajuns la 10,4 miliarde lei, cu o
creștere de peste 2,2 miliarde lei față de anul
1980.

t

s-au construit

• De la începutul actualului cincinal au
fost alocate pentru dezvoltarea industriei jude
țului investiții de 24 miliarde lei.

• La sfîrșitul anului 1984, agricultura jude
țului dispunea de peste 3 100 tractoare fizice,
645 combine autopropulsate pentru păioase,
108 combine de recoltat porumb.

I-

cinci ani, în județ
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CIFRE ȘI DATE
SEMNIFICATIVE
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3 FEBRUARIE 1983- Tovarășul Nicolae Ceaușescu este primit cu alese sentimente
de dragoste, prețuire și recunoștință de către muncitorii întreprinderii de mecanică fină
Sinaia.

socialiste, democrația fap
telor, o dovadă a maturi
tății lor de gindire. Cine
nu-i cunoaște, de exem
plu, în Plopeni. pentru
sîrguința lor, pentru de
votamentul lor față de
interesele obștii, pe cetă
țenii Anghel Șolescu,
Ioana Barbu, Alexandru
Ștefan, Vasile Farcaș, Vasile Samoilă și pe mulți
alții care pot fi văzuți
adesea cu lopeți, cu casmale, cu greble sădind
pomi, îngrijind răsaduri
de flori.
Am vorbit mai înainte
de maturitatea de gindire
a cetățenilor orașului, dar
care nu-i neapărat legată
de un anume număr de
ani. Căci vîrsta medie a
locuitorilor este aici de
26 de ani. Deci. în toate
sensurile, Plopeni este un
oraș tînăr. Cetățenii lui
sînt hotăriți să-i mențină
tinerețea prin noi înfăp
tuiri urbanistice și edili
tar-gospodărești.

© Valoarea producției globale agricole va
spori față de 1985 cu 41,4 la sută.
• Rețeaua comercială a județului, la orașe
și sate, se va îmbogăți cu noi magazine care
vor însuma peste 25 000 metri pătrați.
© Se vor înălța noi blocuri în centrele urba
ne și muncitorești cu peste 16 000 aparta
mente.
• Se vor dezvolta și moderniza așezămintele de sănătate ale județului la Sinaia, Văle
nii de Munte, Bușteni și Ploiești.
© La Slănic-Prahova se va construi un nou
complex sanatorial cu 200 de locuri, iar la
sate — noi dispensare medicale.
© Se va introduce transportul în comun în
Ploiești cu tramvaiul. Vor începe și lucrările
pentru introducerea în municipiu a transportu
lui in comun cu troleibuzul.
• La Cimpina și Ploiești se prevăd lucrări
de mărire a debitului de apă potabilă, iar la
Vălenii de Munte și Filipeștii de Pădure lucrări
de canalizare.

Votul nostru - votul
împlinirilor de azi și de mîine
ION MILU, șef de brigadă Ia mina Filipeștii de
Pădure : „Minerii au o mare răspundere, aceea de a
da țării cit mai mult cărbune. Noi, cei de la Filipești,
ne-am străduit și am reușit să onorăm această înda
torire. Aceste succese le dedicăm victoriei în alegeri
a candidaților F.D.U.S.".
COSTICA MIȘCA, Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele Cooperativei agricole de producție Bucov :
„Legislatura care a trecut a fost pentru noi deosebit
de rodnică. Rodnică in recolte, rodnică în distincții.
Am obținut de trei ori consecutiv Ordinul „Meritul
Agricol" clasa I. Votul nostru este și angajamentul
nostru de a spori producțiile agricole, de a spori nu
mărul distincțiilor".
VOICA LUPU, Mamă Eroină din comuna Bertea :
„Am adus pe lume 10 copii. Toți sint sănătoși și la
casele lor. Ca și pină acum, voi vota pentru viitorul
lor fericit, al nepoților mei, al tuturor copiilor țării".
EUGENIA STROESCU, elevă la Liceul industrial
din orașul Plopeni : „Am 18 ani și sînt la vîrsta pro
iectelor de viitor. Pentru ca ele să devină realitate,
voi da primul meu vot candidaților F.D.U.S.".
Paginâ realizată de

Constantin CAPRARU
Constantin VARVARA
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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

AMPLĂ MOBILIZARE DE FORJE PENTRU ÎNDEPLINIREA
EXEMPLARĂ A OBIECTIVELOR ECONOMICE
în sectorul energetic —

cu

Înaltă

pregătire profesională!

Subliniam în articolul precedent („Scînteia” nr. 13 234) câ, în gene
ral, cursurile și programele de ridicare a pregătirii profesionale a energeticienilor, organizate in cadrul centrului de perfecționare departamental,
au un rol important, dar nu pot acoperi decît parțial cerințele extensive
și intensive de perfecționare a oamenilor muncii din acest domeniu, marea
lor majoritate trebuind să se instruiască și în unități, la locurile de
muncă, prin forme specifice, adecvate. In acest sens, așa cum s-a subli
niat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tre
buie revăzut intregul sistem de pregătire a cadrelor de energeticieni și,
pe această bază, să se asigure pentru acest important sector al eco
nomiei naționale cadre de muncitori și specialiști cu o inaltă calificare
tehnică și profesională, care să poată acționa cu competență pentru
buna folosire, întreținere și reparare a instalațiilor și utilajelor din cen
tralele electrice, astfel incit acestea să lucreze la capacitatea maximă,
să furnizeze cit mai multă energie electrică.
Continuînd ancheta pe această temă, ne propunem să analizăm cum
se desfășoară această importantă acțiune de instruire și perfecționare
a lucrătorilor la termocentrala Turceni.
Aici, în decursul ultimilor ani, au
fost puse în funcțiune grupuri ener
getice de mare putere, a căror va
loare însumată este de 1 650 MW, ur
mi nd ca in perioada următoare ter
mocentrala să ajungă la 2 640 MW,
devenind cea mai mare centrală electrică din tară. In prezent se des
fășoară ample acțiuni pentru finali
zarea investițiilor, precum și pentru
modernizarea unor instalații și agre
gate, în scopul creșterii fiabilității
lor și îmbunătățirii unor scheme de
funcționare. Aplicarea neintîrziată a
acestor măsuri va avea un rol hotărîtor pentru funcționarea neîntre
ruptă și la întreaga capacitate a
agregatelor energetice, pentru creș
terea producției de energie electrică.
Dar, așa cum a reieșit dintr-o se
rie de analize efectuate de conduce
rea Ministerului Energiei Electrice,
de organe de specialitate, persistă
încă serioase neajunsuri in exploata
rea agregatelor energetice, determi
nate de nivelul scăzut de pregătire
profesională al unei părți din perso
nal. Astfel, numai anul trecut s-au
înregistrat peste 118 opriri acciden
tale (totalizînd circa 412 ore de sta- ,
ționare) ale grupurilor de 330 MW,
care au drept cauză exploatarea și
întreținerea necorespunzătoare a agregatelor și instalațiilor.
EVALUAREA NIVELULUI PRO
FESIONAL AL PERSONALULUI
s-a impus ca o necesitate de primă
urgentă. Au fost organizate comisii
de examinare formate din specia
liștii termocentralei și centrului de
perfecționare a lucrătorilor din Mi
nisterul Energiei Electrice. Pe par
cursul a două luni a fost supus tes
tărilor profesionale întregul personal
operativ al centralei. Care au fost
rezultatele înregistrate ?
— Au fost examinate peste 1 000
de persoane — precizează dr. ing.
Cirlan Miltiade, instructor principal
la Centrul de perfecționare a lucră
torilor din Ministerul Energiei Elec
trice. Marea majoritate au reușit să
promoveze testele, unii dovedind o
foarte bună pregătire profesională,
o cunoaștere profundă a aspectelor
teoretice și a comportamentului echipamentelor pe care le exploatea
ză. Aceasta este cu atît mai îmbucu
rător cu cit cei mai multi dintre
muncitorii și specialiștii examinați
lucrează la camerele de comandă
termică și electrică, adică în posturi
„cheie", unde în mod firesc am ma
nifestat o exigentă sporită în cadrul
acțiunii de testare a cunoștințelor

profesionale. Totuși, 45 de persoane
au fost declarate necorespunzătoare.
Testările profesionale s-au desfășu
rat la locurile de muncă și au urmă
rit în principal trei aspecte : deter
minarea nivelului de pregătire teo

de forare pentru a evita accidentele
tectonice sau locurile de sedimentare,
în felul acesta s-au putut asigura
fronturile de lucru necesare creșterii
producției de cărbune. Totodată, s-au
putut executa în avans lucrări de
deschideri și pregătiri pe aproape
150 metri liniari.
Tot la mina Bărbăteni, pentru creș
terea productivității muncii în aba
taje și' creșterea vitezei de înaintare
la lucrările de deschidere s-a hotărît introducerea unui complex me
canizat, care, așa cum ne asigura di
rectorul minei, ing. Gheorghe Modoi,
va contribui la sporirea producției
de cărbune cocsificabil. In același
timp, in spiritul sarcinilor sublinia
te la recenta consfătuire de lucru și
la ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., se iau măsuri
eficiente pentru continua perfecțio
nare a organizării muncii, în toate
formațiile de lucru și pe schimburi,
a activității de perfecționare a pre
gătirii profesionale a minerilor, pen
tru funcționarea în cele mai bune
condiții a fluxului de transport al
cărbunelui și aprovizionarea cores
punzătoare cu materiale a formații
lor de lucru din subteran.
Cu realizări meritorii se înscriu și
alte întreprinderi miniere din Valea
Jiului, printre care Lonea, Dîlja și
Aninoasa, care în aceste zile au ex
tras peste plan însemnate cantități
de cărbune. Desigur, și aici s-ar fi
obținut rezultate mai bune dacă n-ar
fi existat anumite dereglări in asi
gurarea ritmică a vagoanelor nece
sare pentru expedierea cărbunelui
spre preparații. In prezent, la aceste
mine, precum și la Lupeni, Livezeni
și Uricani se iau măsuri hotărite
pentru sporirea producției de cărbu
ne și recuperarea unor rămîneri in

gheri nesatisfăcătoare a panourilor;
interpretarea greșită a unor para
metri ș.a. Consecințele ; reducerea
sarcinii pe agregat, scoaterea lui din
funcțiune sa,u chiar avarierea unor
instalații.
Deci tocmai aceste aspecte fer tre
bui să fie cunoscute de cei care au
obținut rezultate nesatisfăcătoare
sau au trecut testele la limită. Con
sultăm la biroul personal-învățămînt
lista celor declarați nepromovați la
examinarea profesională. Spicuim
cîteva nume : Elena Petițoiu, Ale
xandru Udriște, Ion Drăghici. Iosif
Dragotă. Victorița Kruszetak, Marian
Roncea și alții. Colectivele in care
își desfășoară activitatea ar fi trebuit
să dezbată aceste cazuri, să ia atitu
dine fermă și să acționeze pentru
îmbunătățirea situației. Conducerea
întreprinderii, organizațiile de partid
aveau datoria să creeze cadrul favo
rabil pentru analiza rezultatelor de
la testările profesionale și să-și pro
pună acțiuni concrete, pentru a că
ror realizare să militeze Cu perseve
rentă. Aceasta se impune cu atît
mai mult cu cit, începind din acest
an, conducerea Ministerului Energiei

ANCHETA „SCÎNTEir
IN CENTRALELE ELECTRICE (II)
retică de specialitate, experiența
de exploatare și cunoașterea atribu
țiilor de serviciu.
— Ce concluzii s-au desprins în
urma acestor examinări ?
— Nu voi insista asupra cazurilor ,
pozitive, pe care le-am amintit ante
rior. Am constatat însă că există nu
meroase situații cînd personalul ope
rativ efectuează o serie de manevre
și comenzi corecte, dar nu cunoaște
intirnitatoa procesului și implicit
consecințele efective ale acestuia.
Este cazul exploatării așa-zis „me
canice". datorită unor lipsuri în pre
gătirea profesională de bază a lucră
torilor. Este adevărat, „meseria se
fură", dar trebuie și învățată. La
dezvoltarea tehnologică actuală nu
sînt admise jumătățile de măsură in
pregătirea profesională. De exemplu,
un cazan de 1 035 tone de abur pe
oră este o instalație complexă, do
tată cu zeci de agregate auxiliare.
Or. pentru a fi exploatat corespunză
tor. personalul trebuie să cunoască
exact fiecare parametru al tuturor
componentelor lui. Nu se poate lucra
cu „aproximații", se cer precizie și
competentă. De aceea, principala
concluzie desprinsă din analiza re
zultatelor obținute la examinările
făcute este că trebuie dâpusă o mun
că susținută, de durată pentru ridi
carea nivelului profesional al tuturor
lucrătorilor din această termocen
trală.
Evaluarea gradului de pregătire a
personalului, așa cum aveau să ne
confirme și alți interlocutori, a con
stituit și un prilej de aprofundare a
cauzelor care determină o exploata
re necorespunzătoare a agregatelor
și instalațiilor. Din discuțiile cu spe
cialiștii centralei am reținut cîteva
dintre acestea : cunoașterea superfi
cială a proceselor tehnologice; inter
venții insuficient de operative ; de
cizii eronate datorită unei suprave

Angajare fermă, muncitorească
pentru creșterea producției de cărbune
(Urmare din pag. I)

LUCRATORI

urmă. Acționîndu-se în spiritul mă
surilor stabilite la recenta consfătuire
de lucru de la C.C. al P.C.R., s-a in
tervenit operativ pentru punerea în
funcțiune a unor noi capacități de
producție, extinderea și moderniza
rea celor existente, creșterea randa
mentelor pe fiecare post din abataj
și organizarea superioară a produc
ției și a muncii.
După cum ne declara inginerul Benone Costinaș, directorul tehnic al
Combinatului minier Valea Jiului,
adunarea generală a reprezentanților
oamenilor muncii a stabilit ca din
abatajele frontale cu susținere meca
nizată să se extragă 3,9 milioane
tone, iar din abatajele frontale cu tă
iere mecanizată 4,7 milioane tone
cărbune. In acest scop, numărul me
diu de complexe aflate în funcțiune
trebuie să fie de 30 și, respectiv^. 45
de combine de abataj. La Lupeni vor
funcționa în acest an 11 complexe
mecanizate, la Paroșeni — 7, la Li
vezeni — 4. Iată de ce la toate mi
nele se depun eforturi susținute pen
tru intrarea cît mai grabnică în pro
ducție a noilor complexe mecanizate,
în același timp se acordă o mai mare
atenție îmbunătățirii indicelui' de
utilizare intensivă a întregului parc
de utilaje tehnologice din dotarea
unităților, sporirii vitezelor medii
lunare de avansare atît la complexele
mecanizate, care trebuie să ajungă
la 35 metri liniari pe lună, cît și la
abatajele echipate cu combine de
abataj și susținere individuală.
Iată, așadar, numai cîteva din fap
tele de muncă ale minerilor din Va
lea Jiului, care sînt hotărîți să con
tribuie cît mai substanțial la spori
rea bazei energetice și de materii
prime a țării. Realizarea în întregi
me a obiectivelor propuse garantea
ză creșterea producției de cărbune
cocsificabil și energetic la nivelul
sarcinilor prevăzute pentru acest an.

Electrice a dispus examinarea bia
nuală a personalului din toate cen
tralele termoelectrice. Este o acțiune
de maximă importanță, care se cere
a fi realizată cu responsabilitate și
exigentă pentru evaluarea exactă a
capacității tehnico-profesionale a lu
crătorilor, pentru a se cunoaște di
recțiile în care trebuie perseverat în
scopul ridicării pregătirii profesiona
le a energeticienilor.
CUM SE DESFĂȘOARĂ PREGĂ
TIREA PROFESIONALA? în cadrul
acțiunii de instruire și reciclare pro
fesională, personalul de exploatare,
întreținere și reparații are uh pro
gram special, cuprinzînd tematici adecvate fiecărei activități specifice
din termocentrală.
— Specialiștii din centrală, îm
preună cu cei de la Centrul de per
fecționare a lucrătorilor din Ministe
rul Energiei Electrice — arată ing.
Victor Vaida, director al între
prinderii electrocentrale Turceni —
au stabilit grafice trimestriale de
desfășurare a cursurilor pentru fie
care program, nominalizindu-se ca
drele care susțin temele cuprinse în
acțiunea de pregătire profesională.
Pentru muncitori și maiștri sînt pre
văzute cursuri cu o durată obligato
rie de 16 ore pe lună, care se țin în
cadrul turelor de completare. Pentru
personalul tehnico-ingineresc, de asemenea, sînt prevăzute întilniri cu
cadre cu experiență din întreprinde
re sau specialiști de la institute de
profil, pentru aprofundarea proble
melor deosebite ce le ridică exploa
tarea. întreținerea și repararea agre
gatelor energetice de mare putere
aflate în dotarea termocentralei.
Prin urmare, se poate aprecia că
există un cadru organizatoric cores
punzător pentru realizarea unei bune
pregătiri profesionale. Totuși, din
discuțiile avute pe această temă cu
muncitori, maiștri și ingineri de la

camerele de comandă termică a
blocurilor energetice 1—2, camera de
comandă electrică și alte sectoare ale
centralei a reieșit că, în practică, se
manifestă o serie de neajunsuri în
desfășurarea cursurilor de perfecțio
nare a pregătirii profesionale.
— Ce teme au fost susținute în lu
nile ianuarie și februarie ?
— Am predat colegilor din tura
mea. ne spune maistrul Virgil Petcu.
șef de tură la blocul nr. 1 de 330
MW, probleme legate de funcționarea
cazanului de 1 035 tdne abur pe oră
și anume a preincălzitoarelor de aer
și a ventilatoarelor de aer și de gaze
arse.
— Ce material documentar ați fo
losit ?
— Instrucțiunile tehnice de ex
ploatare.
Discuțiile avute și cu alți interlo
cutori din cadrul centralei au con
turat situația reală a desfășurării
programului de pregătire profesio
nală. Urmărindu-se cu preponderen
tă soluționarea unor probleme cu
rente privind desfășurarea produc
ției. se caută justificări pentru pu
nerea pe un plan colateral a acțiuni
lor de ridicare a calificării cadre
lor. Schimbarea frecventă a lectori
lor din cauza incidentelor de exploa
tare creează discontinuități in proce
sul de instruire. Uneori se amină in
mod nejustificat sau nici nu se mai
țin orele de pregătire profesională,
care — accentuăm — sînt planificate
în timpul programului. Datorită dis
persării foarte mari a spațiilor de
instruire actuale (care în mare par
te nu sînt corespunzătoare), contro
lul centralizat al activității de in
struire este foarte dificil de realizat
de compartimentul de învățămînt, la
care se află încadrat un singur subinginer stagiar. Controlul este nece
sar să fie realizat de șefii de sec
tie, care au și competența profesio
nală de a urmări calitatea cursuri
lor. Ei trebuie să fie obligați să ra
porteze lunar în ședințele operative,
la care participă toți factorii respon
sabili ai centralei, despre modul de
desfășurare a pregătirii profesionale.
In felul acesta ar fi eliminate cazu
rile — nu puține la număr — cînd
pregătirea se limitează la o simplă
citire a instrucțiunilor de exploatare
sau a normelor de protecție a muncii.
Lipsa unui material ilustrativ bogat,
folosirea doar accidentală a mijloa
celor audiovizuale conduc la dimi
nuarea eficienței orelor de instrui
re profesională.
De fapt, întreaga activitate de per
fecționare a pregătirii profesionale
cere competență și pasiune, cere o
concepție clară și soluții care să co
respundă exigențelor actuale, expri
mate cu toată claritatea la recenta
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. Iar pri
ma cerință a unei activități efi
ciente de ridicare a calificării o con
stituie asigurarea unui cadru riguros
pentru îndeplinirea exemplară a
programelor adoptate.
Aici, la termocentrala Turceni, este
nevoie de o pregătire continuă și
perseverentă, menită să conducă la
ridicarea nivelului profesional al în
tregului personal, în scopul exploa
tării in cele mai bune condiții a tu
turor agregatelor energetice, pentru
creșterea producției de energie elec
trică.

Ion LAZAR

Asigurarea semințelor din soiurile și hibrizii indicați pentru fiecare
zonă constituie una din principalele măsuri menite să asigure desfășu
rarea in timp scurt a insămințărilor de primăvară și obținerea de recolte
mari în acest an. In ancheta de față am urmărit in ce măsură unitățile
agricole au, acum în preajma începerii semănatului, semințele necesare.
De aceea, corespondenții noștri județeni au căutat răspunsuri la între
bările ;
1. In ce stadiu se află transferul de semințe între județe?
2. Unitățile agricole preiau de la centrele specializate semințele
ce le-au fost repartizate ?
lată răspunsurile primite :

TELEORMAN ;
De la inginerul Florea Gîțoi, șeful
Centrului județean pentru cereale și
plante tehnice, cu sediul în Alexan
dria, am aflat că mai sînt de primit
din alte județe — Ialomița, Galați și
Giurgiu — 240 tone semințe de po
rumb și 30 tone semințe de soia. In
același timp mai sînt de expediat
unor județe — Caraș-Severin, Vîlcea,
Arad, Timiș, Vrancea — circa 520
tone semințe de porumb, semințe
care au fost condiționate, calibrate și
tratate impotriva dăunătorilor. „Pe
măsură ce am dispus de vagoane,
am livrat in diferite județe 650 tone
de semințe de porumb, ne-a spus
șeful centrului. Celelalte cantități de
semințe prevăzute a fi transferate în
alte județe vor fi expediate în urmă
toarele 2—3 zile".
In plină desfășurare se află tn
aceste zile activitatea de preluare a
semințelor de către unitățile agricole
din județ. La centrul din Alexandria
se lucrează in două schimburi, între
orele 8—21, urmărindu-se incărcarfea
operativă a mijloacelor de transport
aparținînd unităților agricole. Din
datele centralizate la nivelul cen
trului am mai reținut că, pînă acum,
cooperativele agricole din Moșteni,
Dracea, Drăgănești-Vlașca, Lița, Lisa,
Bragadiru, Măgura, Siliștea și altele
au tidicat semințele necesare pentru
apropiata campanie de primăvară.
Totuși, pe ajisamblul județului s-au
preluat doar 60 la sută din semințele
de mazăre de cîmp, 68 la sută —
floarea-soarelui, 62 la sută — po
rumb și 65 la sută — soia. Sînt nu
meroase unități agricole — ca cele
din Stejaru, Salcia, Urluiu, Ulmeni,
Băcălești, Roșiori de Vede — care
nu au ridicat nimic din cantitățile
de semințe repartizate. Se desprin
de concluzia că în județul Teleor
man trebuie să se acționeze mai energic în vederea preluării semințe
lor de către unitățile agricole, sarcini
mari în această direcție revin și or
ganelor agricole județene, care nu
trebuie să-și reducă activitatea doar
la repartizarea semințelor pe unități.
Datoria lor este să asigure ca ele să
ajungă in timpul cel mai scurt acolo
unde vor fi folosite. (Stan Ștefan,
corespondentul „Scînteii").

CONSTANȚA ;
Inginerul Vasile Cioabă, șeful cen
trului de semințe, ne spune referitor
la transferul în alte județe : „Pen
tru culturile care urmează să fie însămînțate în prima urgență au fost
expediate în totalitate cele 178 tone
sămință de in pentru ulei, iar din
24 tone mazăre furajeră s-au trimis
23 tone. Singura restanță mai mare,
de 80 tone, există la mazărea de
cîmp pentru borceag destinată ju

dețului Olt". In ceea ce privește cul
turile din epoca a Il-a, întîrzieri se
înregistrează la porumb : din 2 367
tone au fost expediate doar 1096
tone, iar la soia din 1 850 tone mai
sint de expediat doar 40 tone către
județele Neamț, Brăila și Tulcea. De
asemenea, județul Constanța are de
primit și așteaptă 3 tone de sămință
de in pentru ulei de la Călărași, două
tone sămință de trifoi de Ia Buzău,
2,1 tone sămînță de sparcetâ de la
Vaslui, 8 tone sămință iarbă de Su
dan de la Olt, iar pentru epoca a
Il-a — 351 tone sămință de porumb
din județele Călărași, Buzău, Brăila
și Olt, precum și 390 tone sămînță
de soia elită din județele Călărași,
Iași, Olt, Teleorman și Botoșani.
Foarte mari sînt cantitățile de să
mînță neridicată încă de la centrele
din județ de către unitățile agricole.
Astfel, cu excepția celor 317 tone
sămînță in pentru ulei, care a fost
livrată în totalitate, la celelalte spe
cii se înregistrează restanțe. Din
226 tone sămînță de floarea-soarelui
au fost livrate doar 140 tone ; din
206 tone borceag au fost ridicate
doar 45 tone ; din 973 tone porumb
întreprinderile agricole de stat au
ridicat doar 444 tone, iar cooperati
vele agricole numai 535 tone dintr-un necesar de 2 170 tone. (George
Mihăeseu, corespondentul „Scînteii").

VASLUI :
Din cele 3 000 tone semințe, aproa
pe 2 650 tone se află în județ și, în
bună parte, în unități. Pentru cultu
rile din prima epocă — in. mazăre,
cînepă, floarea-soarelui, plante fura
jere — semințele sînt asigurate in
întregime. Cea de sfeclă de zahăr
este pregătită și condiționată acum
la întreprinderea din Roman, iar în
cîteva zile va ajunge în unități. Mai
sîn.t însă probleme cu cea de po
rumb, din care, potrivit repartiției
date de minister, mai sint de primit
peste 350 tone din alte județe. Ju
dețul Brăila mai are de trimis 150
tone, Galați — 100 tone. Călărași —
80 tone.
Pentru a răspunde la cea de-a
doua întrebare, urmărim cum se des
fășoară activitatea la centrul de se
mințe din Bîrlad. „Sintem intr-o pe
rioadă de vîrf — ne spune ing. Pavel
Bozianu, șeful centrului. De cînd
timpul s-a îmbunătățit, unitățile
agricole au trimis mijloacele de
transport necesare preluării semințe
lor. Numai în această jumătate de zi,
de exemplu, au ridicat cantitățile de
porumb pentru sămînță cooperative

le agricole Zorleni, Vinderei. Puiești,
Viișoara. Tanacu, Roșiești. I.A.S.
Huși. De asemenea, am expediat în
vagoane semințele de soia pentru 22
unități și de porumb pentru alte 17.
De remarcat că, înțelegînd urgența
și importanța acțiunii, cele mai
multe unități au delegat să ridice
sămință chiar pe inginerii-șefi ori
șefii de ferme care răspund de asi
gurarea, transportul, păstrarea și in
corporarea în sol a seminței". Aflăm
că, pînă acum. 23 unități agricole,
între care cele din Costești. Deleni,
Perieni, Grivița. Pădureni. Fruntișeni, Unțești. Duda-Epureni și-au
ridicat in întregime cantitățile repar
tizate. Altele nu s-au prezentat încă
la centrele de semințe. Intre acestea
sînt cele din Dragomirești. Găgești,
Arsura, Crețești, Tăcuta, Tîrzii. Pen
tru a economisi timp și carburanți,
s-a luat măsura ca unităților înde
părtate să li se trimită sămînță în
mai multe centre, ca Vaslui, Fălciu,
Huși și Negrești. (Petru Necula, co
respondentul „Scînteii").

OLT :
In județul Olt, după cum ne-a
spus tovarășul ing. Marin Matache,
de la direcția agricolă județeană, a
fost asigurată, pentru culturile de
cîmp, întreaga cantitate de semințe,
din soiurile prevăzute, și chiar există
o anumită rezervă. De asemenea, ee
trimit altor județe 1 600 tone semin
țe, cantitate livrată aproape in în
tregime. Mai sint de trimis doar cî
teva tone de semințe de mei, iar
bă de Sudan, năut, floarea-soarelui
și soia.
Direcția agricolă, împreună cu cen
trul de contractare, preluare șl
păstrare a fondului de semințe Ca
racal a întocmit un grafic de livrare,
pe zile și unități agricole. Unitățile
agricole din consiliile agroindustria
le Găneasa, Izbiceni, Spineni, Scornicești, Strejești, Valea Mare și al
tele au intrat în posesia semințelor
necesare pentru campania de primă
vară. Totuși, unele unități din consi
liile agroindustriale Radomirești și
Dobrosloveni n-au respectat grafice
le de preluare a semințelor. La
centrul de semințe Caracal, în ziua
raidului nostru, s-a produs o oareca
re aglomerație, generată de faptul că
delegații unor unități, prezentîndu-se
cu o întîrziere de cîteva zile, au
încurcat pe cei care, potrivit grafice
lor, trebuiau să preia semințele în
ziua respectivă. Aflăm astfel că nu
s-au încadrat în grafice nici unele
unități din consiliul agroindustrial
Verguleasa. Cauza ? Este invocată
neasigurarea la timp a motorinei pen
tru mijloacele de transport auto. „Au
fost, intr-adevăr, unele greutăți in
privința transportului — motivează
Petrică Brad, șeful centrului de la
Caracal. Noi am acționat în întîmpinarea acestora, în sensul că, acolo
unde s-a putut, am expediat, pe ca
lea ferată, mari cantități de semințe.
Avem convingerea că în cîteva zile
toată sămînță va fi în magaziile uni
tăților agricole, gata de a fi intro
dusă sub brazdă". (Mihai Grigoroșcuță, corespondentul „Scînteii").

Timpul fiind foarte înaintat, se impune ca organele agricole județene
și cadrele de conducere din unitățile agricole să ia măsuri ferme in
vederea încheierii acțiunii de aprovizionare cu semințe, astfel incit, din
momentul începerii semănatului, să se lucreze din plin, cu toate forțele.

PITEȘTIUL
DE AZI
(Urmare din pag. I)
și priceperea noastră, una
din mindrele ctitorii ale ce
lui mai iubit fiu al poporu
lui nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. O vom spori,
prin noi construcții, îi vom
adăuga noi frumuseți și noi
puteri în anii ce vin, așa
cum au hotărit, în cel de-al
XlII-lea mare forum, co
muniștii. Acestea sînt ar
gumentele votului nostru
de la 17 martie. Vot al
dragostei și al încrederii
nestrămutate în victoria
visului comunist.
— Platforma noastră in
dustrială — ne spunea, la
rindu-i, tovarășul Mihail
Georgescu, directorul ge
neral al combinatului pe
trochimic — este o mîndrie
a piteștenilor. în fond, este
cartea lor de vizită, a com
petenței lor într-o ramură
industrială foarte tînără
pe meleagul Argeșului.
Această competență a fost
strălucit reprezentată în
deosebi în anii legislaturii
care se încheie acum. în
răstimpul la care mă re
fer. pe marea noastră plat
formă au fost conectate
la circuitul economic noi
instalații moderne. care
au făcut să crească va
loarea producției noastre
industriale de 2.75 uri.
Am beneficiat direct si
constant de orientările și
indicațiile de mare pro
funzime și prestigiu știin
țific ale tovarășei acade
mician doctor inginer Elena
Ceaușescu. savant de re
nume mondial, în domenii

foarte concrete ale unor
produse și tehnologii de
vîrf, cum sînt instalațiile
și procesele originale de
terțbutilamină,
procedeul
de obținere a copolimerului linear etilenă-acetat de
vinii sau cel de obținere a
catalizatorului N-butil-litiu. Nu aș vrea să intru și
în alte detalii de ordin
științific, dar, ca să vă
dați seama de amploarea
acestei activități pretențioase, voi aminti că în
anul acesta valoarea pro
ducției noastre industriale
se va ridica la aproape 28
de miliarde lei. Și aceasta
este numai o parte din
puterea industrială a mu
nicipiului Pitești, putere
care a făcut ca orașul să
se transforme din temelii,
crescut ca un Făt-Frumos
din poveste. Priviți noul
cartier al petrochimiștilor.
care s-a îmbogățit cu circa
4 000 de apartamente, cu o
școală generală cu 24 de
săli de clasă și laboratoa
re. cu un liceu industrial
de profil. Este un adevărat
microorășel construit într-o
concepție urbanistică mo
dernă. cu un sporit grad
de confort.
Am străbătut bulevardele
acestui microorășel. cum
l-a numit interlocutorul
nostru. Ce a fost înainte
pe aceste locuri ? O pre
lungire a uneia din peri
feriile Piteștiului. Ne întîmpină geometrii noi. ar
monios concepute, blocuri
de locuințe și edificii social-culturale cu gust con
struite. Ne este ghid în

Centrul orașului Pitești la ora marilor împliniri socialiste
peregrinările noastre tova
rășa Marieta Ștefănescu,
directoarea școlii generale
numărul 11 din cartier, de
putată in consiliul popu
lar municipal.
— Cartierul este frumos,
o spun cu convingere, cu
plăcere — mărturisește in
terlocutoarea noastră, arâtindu-ne blocurile noi. com
plexele . comerciale, baza
sportivă construită în anii
aceștia cu sprijinul petro
chimiștilor. Dar, în primul
rînd. oamenii sînt frumoși.
Locuiesc și eu în acest car
tier. merg la adunările ce
tățenești, muncesc împreu
nă cu femeile de aici la
înfrumusețarea locului, la
buna lui gospodărire, la
educația și creșterea copii
lor. Este impresionant spi
ritul lor de responsabilita
te în îndatoririle civice,
conștiința că de ei și nu
mai de ei depinde bunul
mers al treburilor obștești.
Democrația socialistă, din
colo de concept, este o
uriașă forță concretă, me
reu trează și în perma
nentă acțiune. Fiecare lo
catar de aici este un gos
podar în apartamentul lui

și. totodată, gospodar și
stăpin — așa se manifestă
— al cartierului în care lo
cuiește. își spun cuvintul
în adunările cetățenești,
propun și hotărăsc și pun
umărul impreună pentru
ce au de făcut, așa cum
procedează și în uzină. în
adunările generale ale oa
menilor muncii. Iată, pri
viți cartierul acesta fru
mos. curat, bine gospodă
rit. Ce afiș electoral mai
sugestiv, mai semnificativ
decît un cartier cum este
acesta poate să ți se
înfățișeze acum, în preaj
ma alegerilor de deputați
de la 17 martie ? Și el con
stituie doar un aspect, doar
un argument din infinite
argumente concrete — uzi
ne. fabrici, noi orașe, năs
cute în acești ani de neîn
cetată înflorire a României
socialiste.
Despre argumentele acestor ani rodnici — cum
le numea interlocutoarea
noastră — ne-a vorbit și
tovarășul Gheorghe Călin,
secretar cu probleme eco
nomice al comitetului mu
nicipal de partid.
Limbajul cifrelor —

ne spunea dînsul — pare
arid, dar dacă il pătrunzi
cu înțelegere impresio
nează, emoționează, îi des
coperi poezia, cum se spu
ne. în ultimii cinci ani va
loarea producției indus
triale a municipiului s-a
ridicat Ia 170 de miliarde
lei. Pe locuitor, această va
loare se cifrează la 285 000
lei ; comparați cu anul
1965, cînd ea era de 20 000
lei. Este de 14 ori mai
mare acum. Productivitatea
muncii în anul 1980 era de
circa 500 000 lei pe om al
muncii ; astăzi este de
aproape 800 000 lei. Deci
se înregistrează o creștere
de 47 la sută. în această
perioadă s-au pus în
funcțiune noi capacități de
producție — două noi fa
brici la combinatul de
prelucrare
a
lemnului,
cinci instalații la combina
tul petrochimic, două ca
pacități noi la întreprinde
rea de motoare electrice, o
nouă fabrică de furtunuri
din cauciuc și alta de
benzi transportoare, cinci
noi capacități la întreprin
derea de autoturisme și
așa mai departe. Este un

bilanț fructuos al legislatu
rii pe care o încheiem, la
care se adaugă peste 11000
noi apartamente și impor
tante alte construcții social-culturale. Un bilanț
fructuos pe care-1 fac oa
menii muncii piteșteni,
împreună cu candidații lor
în pragul alegerilor de la
17 martie, gindindu-se la
proiecte și mai îndrăznețe
în noua legislatură, proiec
tele mărețe ale celui de-al
XlII-lea Congres al parti
dului. Acestea sînt docu
mentele 'vii, concrete ale
tinereții creatoare a ora
șului nostru, istoria lui
nouă, pasionantă cu ade
vărat.
w
Pitești — orașul tinereții,
în ciuda .vîrstei lui de șase
ori centenară... Pitești —
puternică cetate industria
lă a timpului nostru socia
list. a Epocii Ceaușescu.
păstrindu-și legendele emoționante ale începuturi
lor care se pierd în negura
vremii, plămădindu-și. con
știent. viitor și mai fru
mos. pe temelia certitudi
nilor mărețe ale zilei de
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Prezentarea de condoleanțe și depuneri de coroane

la Ambasada Uniunii Sovietice de la București
La Ambasada Uniunii Sovietice
din București a avut loc, marți, pre
zentarea de condoleanțe in legătură
cu încetarea din viață a tovarășului
Konstantin Ustinovici Cernenko.
Din partea Comitetului Central al
Partidului Comunist Român au pre
zentat condoleanțe tovarășa Elena
Ceaușescu, . tovarășii Emil Bobu,
Miu Dobrescu, Gheorghe Oprea,
Dumitru Popescu, Ion Radu, Ion
Ursu, Silviu Curticeanu, Constantin
Radu, precum și Iulian Ploștinaru și
Nicolae. Mihai, adjuncți de șefi de
secție la C.C. al P.C.R.
Tovarășa Elena Ceaușescu a ex
primat, în
numele tovarășului
Nicolae Ceaușescu, al său personal,
în numele Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, pro
funde condoleanțe.
Tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți
tovarăși au păstrat un moment de
reculegere în fața portretului îndo
liat al tovarășului K.U. Cernenko și
au semnat în cartea de condoleanțe
deschisă de ambasadă.
Au prezentat, în continuare, con
doleanțe : din partea Consiliului de
Stat al Republicii Socialiste România
— tovarășii Gheorghe Radulescu.
Maria Ciocan, vicepreședinți ai Con
siliului de Stat. Ion Popescu-Puțuri,
membru al Consiliului de Stat,

Dumitru Apostoiu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat ; din
partea Guvernului Republicii Socia
liste România — tovarășii Ion Dincă,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Nicolae Constantin, Alexandrina
Găinușe, Ion Totu, loan Avram, viceprim-miniștri ai guvernului. Ion
Pățan, Tudor Postelnicu și Vasile
Pungan, miniștri.
★
Au fost prezentate, de asemenea,
condoleanțe din partea Consiliu
lui Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România,
C.C. al U.T.C., U.A.S.C.R. și Consi
liului Național al Organizației Pio
nierilor, Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Apărării Naționa
le, Comitetului municipal București
al P.C.R. și Consiliului popular al
Capitalei.
★
în aceeași zi au prezentat condo
leanțe delegații din partea unor co
lective de oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții din Capitală.
Cei prezenți au păstrat un moment
de reculegere și au semnat în car
tea de condoleanțe.
★
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România,

Simpozion cu tema „Tineretul anilor '80:
Participare, Dezvoltare, Pace"
Marți. 12 martia.- la sediul Comisiei
naționale pentru UNESCO din Bucu
rești, a avut loc simpozionul cu
tema : „Tineretul anilor ’80 : Parti
cipare. Dezvoltare. Pace", organizat
sub egida Comitetului Național Ro
mân pentru Anul Internațional al
Tineretului, de Comitetul Central al
U.T.C., Ministerul Afacerilor Externe
și Comisia națională a Republicii
Socialiste România pentru UNESCO,
manifestare ce se înscrie in contex
tul marcării A.I.T.
Lucrările simpozionului au fost
deschise de tovarășul Nicu
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului
Central al U.T.C.. președintele Co
mitetului Național Român pentru
A.I.T. în cuvîntul introductiv, to
varășul Nicu Ceaușescu a subliniat
condițiile în care trăiește și evoluea
ză tineretul în lumea contemporană,
lupta lui pentru a se afirma si ma‘nifesta ca o puternică forță dinami
zatoare în viața politică, economică,
socială și culturală a popoarelor,
voința tinerei generații de a parti
cipa în mod susținut la întreaga
viață a societății, de a îndeplini un
rol tot mai important în deciziile ce
pregătesc viitorul, cadrul existenței
sale de mîine. Totodată, a fost pre
zentat profilul social al tineretului
României socialiste, participant activ
la tot ce se înfăptuiește în patria
noastră, beneficiarul unei concepții
clare, fundamentată științific, a par
tidului și statului, privind rolul și
locul tineretului, precum si impor
tanța marcării pe plan național, re
gional și la scară planetară a Anu
lui Internațional al Tineretului, ini
țiativă de prestigiu a României so
cialiste. care se bucură de un larg
ecou mondial.

în cadrul manifestării, reprezen
tanți ai C.C. al U.T.C., ai conducerii
Ministerului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Educației și învățămîntului, ai altor instituții centrale au pre
zentat comunicări privind Organiza
ția Națiunilor Unite și problematica
tineretului — inițiative românești,
pregătirea Anului Internațional al
Tineretului și necesitatea unei stra
tegii pe termen lung ; UNESCO și
problemele tinerei generații ; parti
ciparea tineretului la adoptarea de
ciziilor care angajează prezentul și
viitorul națiunii noastre socialiste ;
tineretul si dezvoltarea — o viziune
românească asupra rolului social-istoric al tineretului contemporan ;
educarea tineretului în spiritul păcii;
obiective și strategii ale cercetării
tineretului din România în perspec
tiva Anului Internațional al Tinere
tului.
Manifestarea a scos în evidență
faptul că tineretul României socia
liste. prin statut și preocupări, prin
implicarea sa nemijlocită în dezvol
tarea economico-socială a patriei și
ampla sa activitate desfășurată pen
tru traducerea în viață a obiective
lor mobilizatoare ale Congresului al
XIII-lea al P.C.R.. onorează pe de
plin generoasele obiective cuprinse
în deviza A.I.T. : „Participare, Dez
voltare. Pace".
Au fost reliefate opțiunile vitale
ale tineretului român și acțiunile
sale. .între care amplele manifestări
desfășurate în toată țara, sub gene
ricul „Tineretul României dorește
pacea“, care exprimă dorința tine
retului de a trăi, a învăța, a munci
și a se afirma într-o lume a păcii
și colaborării, lipsită de pericolul
războaielor, pentru a se manifesta
plenar că factor dinamic, participant
activ la făurirea propriului său
viitor.

întilnire româno-cehoslovacă
in

probleme ale mișcării de tineret

Tovarășul Nicu Ceaușescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.. primsecretar al C.C. al U.T.C., s-a întilițit
marți, 12 martie, cu tovarășul Ja
roslav Jeneral, președintele Comite
tului Central al Uniunii Socialiste a
Tineretului din R.S. Cehoslovacă, în
cadrul vizitei pe care o întreprinde
in țara noastră la invitația Uniunii
Tineretului Comunist, în fruntea
unei delegații a U.S.T. din Ceho
slovacia. La convorbire au participat
membri ai Secretariatului și Birou
lui C.C. al U.T.C.
Cu acest prilej s-a procedat la un

schimb de informații și opinii pri
vind preocupările actuale ale Uniunii
Tineretului Comunist și Uniunii So
cialiste a Tineretului din Ceho
slovacia, ale tineretului român și ti
neretului cehoslovac precum și unele
probleme actuale ale mișcării inter
naționale de tineret și studenți, ale
luptei tinerei generații de pretutin
deni pentru pace și dezarmare, pen
tru o lume mai bună și mai dreap
tă, în contextul marcării Anului In
ternațional al Tineretului „Parti
cipare. Dezvoltare, Pace".
A fost de față Jan Papp, amba
sadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

la Ambasada Unitmii Sovietice din
București a fost depusă, marți, o
coroană de flori, în legătură cu în
cetarea din viață a tovarășului
Konstantin Ustinovici Cernenko.
De asemenea, au fost depuse co
roane de flori din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comunist
Român, Consiliului de Stat, Guver
nului Republicii Socialiste România
și a Consiliului Național al F.D.U.S.
Totodată, au fost depuse coroane de
flori din partea Consiliului Central
al Uniunii Generale a Sindicatelor
din România, Comitetului municipal
București al P.C.R. și Consiliului
popular al Capitalei, Consiliului de
conducere al Asociației de prietenie
româno-sovietică, precum și a unor
colective de oameni ai muncii din
întreprinderi bucureștene.
★

De asemenea, au depus coroane și
au prezentat condoleanțe șefi de
misiuni diplomatice acreditați la
București, alți membri ai corpului
diplomatic.
>
♦
La Consulatul general al U.R.S.S.
din Constanta, reprezentanți ai Co
mitetului județean al P.C.R. și ai
Consiliului popular județean Con
stanța au depus coroane de flori și
au semnat în cartea de condoleanțe.

A apărut
MUNCA DE PARTID
nr. 3
Revista publică, în deschidere,
„Hotărîre privind aniversarea a 40
de ani de la victoria asupra fascis
mului și sărbătorirea Zilei indepen
dentei României" și editorialul „Ale
gerile de deputați — sub sem
nul marilor împliniri ale Epocii
Ceaușescu". Mai spicuim din sumar :
„Puternică legătură cu masele";
„Realizarea planului la export";
„Dezbatere la Comitetul județean
de partid Dolj : Recolte record de
pe suprafețe cît mai mari"; „Anche
tă în județul Bihor: în domeniile
prioritare — producții nelimitate" ;
„Consfătuire la Comitetul județean
de partid Covasna : Conducerea co
lectivă — îmbinată cu răspunderea
personală"; „Grijă sporită față de
calitățile celor primiți în partid";
„Masă rotundă la Comitetul orășe
nesc de partid Rîmnicu Sărat, jude
țul Buzău : Exercitarea dreptului de
control de către organizația de bază".
La rubrica „Învățămîntul politicoideologic în pas cu cerințele dezvol
tării economice și sociale" sînt in
serate, printre altele, tematicile :
„Intensificarea activității de ridica
re a conștiinței socialiste, revoluțio
nare. a tuturor oamenilor muncii —
sarcină centrală a organelor și or
ganizațiilor de partid"; „Aprecierile
Congresului al XIII-lea cu privire
la situația internațională și orientă
rile fundamentale ale politicii exter
ne a partidului și statului"; „Gu
privire la încheierea anului de învățămint politico-ideologic la sate";
„Agricultura — ramură de bază a
economiei românești. Orientările sta
bilite de Congresul al XIII-lea pri
vind înfăptuirea unei noi și pro
funde revoluții agrare".

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 13 martie, ora 20 — 16
martie, ora 20. In țară : Vremea va
deveni in general umedă, cu cerul va
riabil la început, apoi mai mult aco
perit. Vor cădea precipitații izolate
sub formă de ploaie, lapovlță și nin
soare în prima parte a intervalului,
apoi precipitațiile vor acoperi cea mal
mare parte a țării. Vîntul va sufla
slab piuă Ia moderat, cu intensificări
locale, în ultimele zile. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 8
și plus 4 grade, izolat mal coborîte,
iar cele maxime între minus 2 și plus
8 grade, mai ridicate în prima zi.
Condiții de producere a cețil cu ca
racter local. Izolat, cantitățile de apă
pot depăși 15 litri pe metru pătrat in
24 de ore. in București : Vremea va
deveni în general umedă, cu cerul va
riabil, mai mult noros în ultimele zile,
cînd vor cădea precipitații sub formă
de ploaie, lapoviță și ninsoare. Vîntul
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între mi
nus 3 și plus un grad, iar cele maxi
me între 2 și 5 grade.

AGENDĂ ELECTORALĂ
• „Sălaj : împliniri și perspec
tive" — este titlul unui bogat docu
mentar realizat în întîmpinarea
alegerilor de la 17 martie, prin gri
ja Consiliului județean Sălaj al
F.D.U.S., consiliului județean de
educație politică și cultură socia
listă și a secției de propagandă a
comitetului județean de partid.
Consiliile municipal și orășenești
ale F.D.U.S. din Zalău, Cehu Silvaniei. Jibou și Șimleu Silvaniei au
editat cu acest prilej foi volante
in care sint înfățișate realizările
economico-sociale din actuala legis
latură, precum și perspectivele de
dezvoltare în profil teritorial, așa
curp
decurg ele din docu
mentele programatice ale partidu
lui și statului nostru. Totodată au
fost realizate afișe documentare,
fotoexpoziții care popularizează suc
cesele dobindite de oamenii mun
cii sălăjeni în dezvoltarea indus
triei, agriculturii, altor sectoare
economice. învățămîntulul și cul
turii. (Eugen Teglaș).
• Evenimentului major al acestor
zile — alegerile de la 17 martie —
ii sint dedicate și în sectorul agri
col Ilfov numeroase manifestări
politico-educative și culturale cu
teme ca : „Din inimă pentru țară",
„Dezvoltarea României in ultimii 20
de ani", „Agricultura, ramură de
bază a economici naționale",
„Ilfov pe coordonatele dezvoltă
rii economico-sociale". Asemenea
acțiuni, la care ău fost prezenți mii
de cetățeni din unitățile industria
le și agricole de stat, țărani coope
ratori, alți gospodari af comunelor
ilfovene, au avut loc la Buftea,
Măgurele, Brănești, Periș, Balotești,
Snagov. Pantelimon etc. Un cadru
adecvat de subliniere a realizărilor
din actuala legislatură, ca și a
obiectivelor pentru următorii cinci
ani l-au constituit cele 684 de adu
nări cetățenești și 1 597 de întîlniri
Intre candidați și alegători. (Ion
Dumitri u).

• în toate localitățile urbane și
rurale continuă seria manifestări
lor dedicate alegerilor de la
17 martie. în cadrul unor simpozi
oane, expuneri, dezbateri, mesp
rotunde, expoziții sint reliefate mă
rețele înfăptuiri din actuala legis
latură, precum și perspectivele lu
minoase deschisa țării, județului și
localităților respective in cinci
nalul 1986—1990. Sub generice ca
„Votînd candidații F.D.U.S., votăm
pentru progresul și înflorirea
României socialiste", „Sistemul nos
tru electoral — cadru de manifes
tare largă a democrației socialiste"
— la casele de cultură și cluburile
muncitorești din Alexandria. Turnu
Măgurele, Roșiorii de Vede și Vi
dele au avut loc dezbateri, și expu
neri urmate de spectacole de mu
zică și poezie patriotică. La biblio
tecile comunale din Orbească, Nanov, Suhaia. Drăgănești Vlasca și
Lisa, Bragadiru și Cervenia, pe
tema „Epoca Nicolae Ceaușescu —
epoca unor profunde transformări
revoluționare in România" s-au
deschis ample expoziții de carte
social-politică, științifică șl be
letristică. (Stan Ștefan).
♦ Apropiatele alegeri de Ia 17
martie sînt întîmpinate în loca
litățile județului Iași printr-o lar
gă paletă de manifestări. La liceele
„Tehnoton" și industriale nr. 2 și
nr. 3 din Iași a vorbit despre „Sem
nificația și implicațiile socîal-cetățenești ale votului" dr. Elena
Pipernea. de la Facultatea de
drept a Universității „Al. I.Cuza",
Comitetul municipal U.T.C. Iași a
organizat o dezbatere pe tema „For
me și modalități folosite de organi
zațiile U.T.C. pentru conștientizarea
actului politic de la 17 martie". în
același timp, Ia cluburile muncito
rești din întreprinderi și la cămi
nele culturale sătești și casele de
cultură au zilnic loc acțiuni sub
genericul „Alegerile de deputați în
contextul dezvoltării și adîncirii
democrației socialiste în țara noas
tră". (Manole Corcaci).

• In întîmpinarea alegerilor de
deputați în Marea Adunare Națio
nală și în consiliile populare de la
17 martie, eveniment cu adînci
semnificații in viața politică a ță
rii, la Școala militară de maiștri
și subofițeri „Gheorghe Lazăr" a
fost organizat un simpozion cu
tema „Documentele și hotăririle
istorice ale Congresului al XIIIlea al partidului — platforma elec
torală a Frontului Democrației și
Unității Socialiste". Elevii și cadre
le aceleiași instituții de invățămint
militare au participat, de aseme
nea, la expuneri, consultații și dis
cuții pe teme cum sint : „Congresul
al III-lea al F.D.U.S. — moment
de seamă în procesul perfecționării
și adîncirii continue a democrației
noastre muncitorești-revoluționare“, „Creșterea necontenită a bu
năstării poporului și a calității
vieții — scopul fundamental al în
tregii politici promovate statornic
de partidul și statul nostru socia
list". „Alegerile de deputați de la
17 martie — puternică manifestare
a unității poporului, în cadrul
F.D.U.S., sub conducerea Partidu
lui Comunist Român".
Dintre manifestările politicoeducative organizate la Camera
alegătorului a Casei armatei din
Brașov consemnăm : consultația
„Statul democrației noastre rnuncitorești-revoluționare — cadru de
manifestare și înflorire liberă a
personalității umane,, de participa
re activă a maselor la conducerea
întregii opere de edificare socialistă
A patriei" ; prelegerea „Votul nos
tru — opțiune fermă pentru con
tinua prosperitate a țării" ; masa
rotundă „împliniri și perspective
în dezvoltarea economico-socială a
județului Brașov", precum și bre
viarul juridic „Alegeri 1985. Drep
turi și îndatoriri cetățenești elec
torale". Tot aici, formațiile artisti
ce militare laureate ale Festivalu
lui național „Cîntarea României"
au evoluat într-un spectacol de
poezie și muzică intitulat „Partid
și țară — o unică voință".

?

în circumscripțiile electorale pentru Marea Adunare Națională
Marți au continuat în întreaga țara
adunările cetățenești, organizate de
Frontul Democrației și Unității So
cialiste, în cadrul cărora candidații
în alegerile de deputați pentru
Marea Adunare Națională de la
17 martie s-au întilnit cu alegătorii,
purtînd un rodnic dialog asupra im
portantelor transformări înregistrate
în perioada dintre cele două legisla
turi, asupra obiectivelor dezvoltării,
în continuare, a patriei noastre, a
fiecărei localități.
Astfel de adunări au avut loc :
în județul ALBA — Ion Savu,
prim-secretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R., în circumscrip
ția electorală nr. 4 — Cîmpeni ;
Aurel Duma, ministru secretar de
stat la Ministerul Afacerilor Externe,
în circumscripția electorală nr. 2 —
Sebeș; Dinu Drăgan. secretar al C.C.
al U.T.C., în circumscripția electo
rală nr. 7 — Blaj ;
în județul ARAD — Pavel Aron,
prim-secretar al Comitetului jude
țean Arad al P.C.R., în circumscrip
ția electorală nr. 8 — Lipova ; Doina
Vasilescu, președintele C.A.P. „Ogo
rul", și Constantin Damian, vicepre
ședinte al C.A.P. „Ogorul", în cir
cumscripția electorală nr. 4 — Pecica; Ștefan Ștpfănescu, directorul In
stitutului de istorie „Nicolae Iorga"
București, și Gheorghe Ioniță, decan
la Universitatea din București, în
circumscripția electorală nr. 7 —
Sebiș ; Teodor Năchescu, director
la întreprinderea de mașini-unelte
Arad, și Vasile Ghișe, director al
întreprinderii de vagoane Arad, în
circumscripția electorală nr. 1 —
Arad-Est ; Anton Constantin Ilanciu,
directorul I.A.S. Șemlac, Teodor
Avram, inginer-șef la I.A.S. Șemlac,
și Teodor Șerban, directorul I.A.S.
Aradul Noii, în circumscripția elec
torală nr. 5 — Chișineu-Criș ;
In județul ARGEȘ — Ion M.
Nicolae, viceprim-ministru al guver
nului, în circumscripția electorală
nr. 4—Cîmpulung; Constantin Zanfir, prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., în circumscrip
ția electorală nr. 11 — Izvoru ; Ilie
Cișu, ministrul petrolului, în cir
cumscripția electorală nr. 10 — Morărești ; Simion Săpunaru. director
general al Centralei industriale de
autoturisme, și Nicolae Matea, di
rectorul întreprinderii de autoturis
me din Pitești, în circumscripția
electorală nr. 3 — Pitești-Est ; Ana
Bălșanu, inginer-șef la întreprinde
rea de porțelan pentru menaj, și
Simion Grama, directorul întreprin
derii „Electroargeș" din Curtea de
Argeș, în circumscripția electorală
nr. 5 — Curtea de Argeș ; Floarea
Țîrlea, organizator de partid, pre
ședintele Consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist Bîrla, și
Maria Chiriță, președintele C.A.P.
Costești, în circumscripția electorală
nr. 6 — Costești ;
în județul BACĂU — Ilie Verdeț,
membru a! Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., în
circumscripția electorală nr. 1 —
Bacău-Centru ; Adrian Stoica, mi
nistru secretar de stat la Ministerul
Industriei Chimice, în circumscripția
electorală nr. 10 Moinești ; Mihail
Florescu,- ministru -secretar de stat
la Consiliul Național pentru Științli
și Tehnologie, în circumscripția elec
torală nr. 7 —- Sascut ; Ferencz Ana,
secretar al Comitetului Central al
U.T.C., în circumscripția electorală
nr. 6 — Podul Turcului ;
în județul ■ BIHOR — Lâtlreah
Țulai. prim-secretar al Comitetului
județean Bihor al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 5 — Marghita ; Paraschiv Alecu, prim-secretar
al Comitetului municipal Oradea al
P.C.R.. în circumscripția electorală
nr. 1 — Oradea-Vest; Paula Prtoteasa. adjunct al ministrului comerțului
exterior și cooperării economice inter
naționale. în circumscripția electo
rală nr. 9, — Beiuș : Papp Laszlo,
episcop al eparhiei reformate Ora
dea, în circumscripția electorală nr. 4
— Săcuieni ; Maria Caba. maistru,
secretar al comitetului de partid la
întreprinderea de încălțăminte „So
lidaritatea" Oradea. și Floarea
Florea, maistru, secretar al comite
tului de partid la întreprinderea de
încălțăminte „Arta" Oradea, in cir
cumscripția electorală nr. 3 — Oradea-Sud ;
în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD Vasile Vîlcu, președintele Comisiei
Centrale de Revizie a P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 2 — Sîngiorz-Băi.; Simion Serba, directorul
Combinatului de prelucrare a lem
nului. Tratan Murariu, directorulîntreprinderii forestiere de exploa
tare și transport, și Nicolae Cudrec,
directorul întreprinderii mecanice
din Bistrița, in circumscripția elec
torală nr. 3 — Năsăud ;
în județul BOTOȘANI — Suzana
Gâdea, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv ai C.C. al
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. în cir
cumscripția electorală nr. 3 *- Flămîrrzt ; Mircea Călin, președintele
C.A.P. Ripiceni, Dumitru Avătavului,
președintele C.A.P. Știubienl. și
Vasile Ursache. președintele C.A.P.
Coțușca, în circumscripția electorală
nr. 7 — Săveni ;
în județul BRAȘOV — Vasile
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, în circumscripția electorală
nr. 3 — Brașov-Tractorul ;
în județul BRĂILA — Ana
Mureșan, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președinta Consiliului Na
țional al Femeilor, ministrul comer
țului interior, in circumscripția elec
torală nr. 1 — Brăila-Stid ; Ion
Ceaușescu, prim-vicepreședinte, mi
nistru secretar de stat la Comitetul
de Stat al Planificării, în circum
scripția electorală nr. 6 — Făurei ;
în municipiul BUCUREȘTI —
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-secretar al Comitetului
municipal București al P.C.R., în
circumscripția electorală nr. 16 —
Tudor Vladimirescu ; Aneta Spornic,
președintele Comitetului de Stat
pentru Prețuri, în circumscripția
electorală nr. 29 — Republicii ;
Moses Rosen, șef-rabinul Cultului
mozaic, în circumscripția electorală
nr. 5 — Baba Novac ; Carol Dina,
directorul întreprinderii „Timpuri
noi", și Virgil Gărduș, director teh
nic la întreprinderea „23 August",
în circumscripția electorală nr. 6 —
„30 Decembrie" ; Eugenia Popa, pro
rector al Institutului de construcții
București, și Ioana Pană, decanul
Facultății de geologie-geografie a
Universității București, în circum

scripția electorală nr. 14 — Mărgea
nului ; Viorica Neculau, conferențiar
la Academia de studii economice, și
Silvia Vacu, decanul Facultății de
metalurgie a Institutului politehnic
din București, în circumscripția
electorală nr. 30 — tancului ; Rodica
Vîlcu, profesor la Institutul politeh
nic, și Gheorghița Jinescu. decan la
Institutul politehnic din București, în
circumscripția electorală nr. 31 —
Pantelimon ; Lucia Eugenia Roșea,
directorul Institutului central de cer
cetări energetice, Natalia Cetățeanu,
directorul Stațiunii centrale de pro
ducție și cercetări pentru sericicul
tură, și Dorina Ceguș, directorul în
treprinderii „Tricotajul roșu" din
București, în circumscripția electo
rală nr. 15 — Cotroceni ;
în județul BUZĂU — Petre Gigea,
ministrul finanțelor, în circumscrip
ția electorală nr. 5 — Pogoanele;
Vasile Carolică, prim-secretar al Co
mitetului județean Buzău al P.C.R.,
în circumscripția electorală nr. 8 —
Pătîrlagele ;
în județul CARAȘ-SEVERIN —
Ludovic Fazekas, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., .viceprim-ministru al guver
nului, în circumscripția electorală
nr. 7 — Moldova Nouă ; Zina Mușu,
maistru, secretar al comitetului do
partid pe secție, Elena Boazgă, mun
citor specialist, secretar adjunct al
comitetului de partid, și Maria
Merluț, muncitor specialist, secretar
al comitetului de partid pe secție, Ia
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui din Caransebeș, în circumscripția
electorală nr. 4 — Oțelul Roșu ;
în județul CĂLĂRAȘI — Alexan
drina Găinușe, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, în circumscripția electorală
nr. 2 — Oltenița ; Neagu Vasile
Zaharia. secretar al Comitetului ju
dețean Călărași al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 6 — Budești ;
In județul CLUJ — Gheorghe
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, în circumscripția electorală nr. 3
— Cluj-Napoca — 16 Februarie ;
Petre Preoteasa, ministrul aprovi
zionării tehnico-materiale și contro
lului gospodăririi fondurilor fixe, in
circumscripția electorală nr. 12 —
Dej ; Constanța Balint, secretar de
stat la Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare, in circum
scripția electorală nr. 10 — Apahida ; general-qolonel Iulian Toplieeanu, în circumscripția electorală
nr. 4 — Cluj-Napoca — Mănăștur ;
Aurel Negucioiu, rectorul Universi
tății din Cluj-Napoca, și loan Dră
gan, rectorul Institutului politehnic
din Cluj-Napoca, in circumscripția
electorală nr. 1 — Cluj-Napoca —
Universitate ;
.în județul CONSTANȚA — Nico
lae Mihalache, prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța al
P.C.R., în circumscripția electorală
nr. 3 — Constanța-Vest ; Vasile Bu
lucea, ministrul transporturilor și
telecomunicațiilor, în circumscrip
ția electorală nr. 10 — Cernavodă ;
Maria Bobu, adjunct al ministrului
justiției, vicepreședintă a Consiliu
lui Național al Femeilor, în circum
scripția electorală nr. 5 — Constanța-Nord ; Mariana Zărnescu, direc
torul I.A.S. Dorobanțu, Niculina
Răuțu, președintele C.A.P. Lanurile,
și Florica. Oglan, președintele C.A.P.
Comana, în circumscripția electorală
nr. 6 — Eforie ;
în județul COVASNA — Ștefan
Rab, prim-secretar al Comitetului
județean Covasna al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 4 — Băraolt ; loan Inceu, prim-viceprteședinte
ai Comitetului executiv al Consi
liului popular județean Covasna, în
circumscripția electorală nr. 3 —
întorsura Buzăului ;
în județul DÎMBOVIȚA — Neculai Agachi, ministrul industriei me
talurgice, in circumscripția electo
rală nr. 1 — Tîrgoviște-Nord ; general-locotenent Ilie Ceaușescu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului Po
litic Superior al Armatei, în cir
cumscripția electorală nr. 4 — Moreni ; Gica Chiru, secretar al Comi
tetului
județean
Dîmbovița al
P.C.R., în circumscripția, electorală
nr. 8 — Nucet ; Victor Traian Mihu,
directorul Combinatului de oțeluri
speciale, și Constantin Olaru, secre
tarul comitetului de partid al
Combinatului de oțeluri speciale
din Tîrgoviște, în circumscripția
electorală nr. 2 — Tirgoviște-Sud ;
Gheorghe Dragomir, directorul Com
binatului de lianți și azbociment, din
Fieni, și Mircea Simion, directorul
întreprinderii de prelucrare a lem
nului Pucioasa, in circumscripția
electorală nr. 3 — Pucioasa ;
în județul DOLJ — Dumitru Be
*
Jan, ministru secretar de stat Ia Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi
Fondurilor Fixe, in circumscripția
electorală nr. . 13 — Leu ; Marin
Lungu, prim-secretar al Comitetului
municipal Craiova al P.C.R., In cir
cumscripția electorală nr. 3 — Cra
iova — Craiovița Nouă ; Constantin
Teodorescu, directorul Institutului
național de creație științifică și teh
nică, și Nicolae Dobre, director ad
junct la Institutul de cercetare ști
ințifică ș! inginerie tehnologică pen
tru
industria
construcțiilor de
mașini, in circumscripția electorală
nr. 5 — Craiova — „1 Mai" ; Florica
Popescu, secretarul comitetului de
partid, prodecan la Facultatea de
medicină a, Universității din Craio
va, și Elena Niculescu, prodecan la
Facultatea de electrotehnică a Uni
versității, In circumscripția electo
rală nr. 2 — Craiova — Brazda luj
Novac ; Mihail Dur, directorul în
treprinderii de tractoare șl mașini
agricole din Craiova, și Augustin
Angheleanu, directorul Regionalei
de căi ferate Craiova, în circum
scripția electorală nr. 4 — Craiova
*
Vest ; Virginia Gemescu, director la
Centrala industrială de mașini și
aparate electrice Craiova, și Maria
Silvestru, șef de serviciu la Cen
trala industrială de mașini șl apa
rate electrice, in circumscripția
electorală nr. 6 — Filiași ;
în județul GALAȚI — luliana Bucur,
secretar de stat la .Ministerul Indus
triei Ușoare, în circumscripția elec
torală nr. 5 — Tecuci ; Letiția Ionaș
și Olimpia Solomonescu, adjunct) de
șefi de secție la C.C. al P.C.R., în
circumscripția electorală nr. 6 —
Foltești ; Mihail Niculescu, directorul
Institutului pentru proiectări de sec
ții și uzine metalurgice, și Constan
tin lonescu, director adjunct al In

stitutului central de cercetări meta
lurgice din București, în circumscrip
ția electorală nr. 4 — Galați-Sud;
Cornelia Elena Epure, inginer pro
iectant la Institutul județean de
proiectări, președintele Comitetului
județean al O.D.U.S., și Lidia Viori
ca Gavăț, inginer la Centrala indus
trială siderurgică, membru al comi
tetului O.D.U.S. de la Combinatul
siderurgic Galați, în circumscripția
electorală nr. 1 — Galați-Est ;
In județul GIURGIU — Ion Popescu,
prim-secretar al Comitetului jude
țean Giurgiu al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 4 — Ghim
pați ; Ferdinand Nagy, ministru
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, în
circumscripția electorală nr. 3 — Călugăreni; Stefan Manea, directorul
Combinatului chimic, și Gheorghe
Șerban, directorul întreprinderii de
construcții de mașini și utilaj greu
din Giurgiu, în circumscripția elec
torală nr. 2 — Putineiu; Georgeta
Oprea, președintele C.A.P. Greaca, și
Mihai Iliescu, inginer-șef la C.A.P.,
Berceni, în circumscripția electorală
nr. 6 — Hotarele; Tincuța Ungureanu, președintele Comitetului jude
țean Giurgiu al O.D.U.S., maistru la
întreprinderea textilă „Dunăreană",
șl Elena Nedelescu, președintele Co
mitetului municipal Giurgiu al
O. D.U.S., operator la întreprinderea
textilă „Dunăreană", in circumscrip
ția electorală nr. 1 — Giurgiu ;
în județul GOR.I — Gheorghe Pe
trescu, viceprim-ministru al guver
nului, în circumscripția electorală
nr. 3 — Motru ; Ilie Gheorghe. șef
de brigadă adjunct, secretar al co
mitetului de partid la Schela de fo
raj Stoina, și Ion Dincă, șef de bri
gadă adjunct la Schela de extracție
Țicleni, în circumscripția electorală
ar. 5 — Tirgu Cărbuneștl;
în județul HARGHITA — Ștefan
Bîrlea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P. C.R., președintele Comitetului de
Stat al Planificării, în circumscripția
electorală nr. 2 — Miercurea-Ciuc —
Sud ;
în județul HUNEDOARA — Ion
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., în circumscripția electorală
nr. 3 — Hunedoara-Est ; Marin Ștefanache, ministrul minelor. în cir
cumscripția electorală nr. 6 — Pe
troșani ; Cornelia Elena Brindușa,
maistru, secretar al comitetului de
partid la întreprinderea „Vidra", și
Silvia Mocanu, maistru la întreprin
derea „Vidra", secretar al Comite
tului orășenesc de partid Orăștie. în
circumscripția electorală nr. 8 —
Orăștie ; Aurora Mîrza. inginer la
consiliul popular județean, pre
ședintele comitetului județean al
O.D.U.S., Rodica Maria Măniguțiu.
profesoară Ia Liceul industrial nr. 3
din Deva, și Marioara Molodețiu,
tehnician la întreprinderea „Țesătoria de mătase" din Deva, in circum
scripția electorală nr. 2 — DevaVest ;
în județul IALOMIȚA — Vasile
Berbecel, director general al Direc
ției generale județene pentru agri
cultură și industrie alimentară, și
Radu Zezeanu, director al Trustului
județean I.A.S. Ialomița. în circum
scripția electorală nr. 4 — Urziceni;
Ion Hânaru, directorul Combinatului
chimic, și Ion Dima, șef de secție la
Combinatul chimic din Slobozia, în
circumscripția electorală nr. 1 —
Slobozia ;
în județul IAȘI — Teoctist Ară
*
paș, mitropolit al Moldovei și Suce
vei. in circumscripția electorală nr.
9 — Belcești ; Leontina Luca, secre
tar al comitetului de partid la în
treprinderea de prelucrare a mase
lor plastice, și Pop Roza, inginerșef la Combinatul de fire și fibre
sintetice din Iași. în circumscripția
electorală nr. 4 — Iași-Sud-Vest ;
în județul MARAMUREȘ — loan
Folea. ministrul geologiei, în circum
scripția electorală nr. 9 — Borșa ;
general-colonel Mircea Mocanu In
circumscripția electorală hr. 7 — Rozavlea ; Nicolae lonescu. director
general al Direcției centrale de sta
tistică, și Gheorghe Popescu, pre
ședintele Băncii de investiții. în cir
cumscripția electorală nr. 4 — Tirgu
Lăpuș ;
în județul MEHEDINȚI — Virgil
Marcoșanu, prim-secretar al Comi
tetului județean Mehedinți al P.C.R.,
în circumscripția electorală nr. 3 —
Strehaia ; Vasile Bacalu. directorul
întreprinderii de vagoane Meva —
Drobeta-Turnu Severin. Pătru Păun,
directorul întreprinderii electrocentrale Porțile de Fier, și Stelian
Stăncioiu, directorul întreprinderii
de construcții navale șl prelucrări la
cald Drobeta-Turnu Severin. în cir
cumscripția electorală nr. 2 — Dro
beta-Turnu Severin ;
în județul MUREȘ — Teodor
Cotaati, președintele Comitetului
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare. in circumscripția electorală
nr. 10 — Sovata ; Hajdu Gvozo
Victor, redactor-șef al revistei „IgazSzo", în circumscripția electorală
nr. 1 Tg. Mureș-Nord ; Maria
Răducanu. tehnician la întreprinde
rea de prelucrare a lemnului „23 Au
gust", președintele comitetului jude
țean O.D.U.S,, Paraschiva Pop. ope
rator chimist la întreprinderea chi-.
mică „Prodcomplex". și Elena Matei
țesătoare la Țesătoria de mătase din
Tg. Mureș, in circumscripția electo
rală nr. 3 Tg. Mureș ;
în județul NEAMȚ — Maria
Gheorghe, prim-secretar al Comite
tului județean Neamț al P„.C.R., în
circumscripția electorală nr. 8 — Secuieni ; Ion Catrinescu, prim-adjunct
de șef de secție Ia C.C. al P.C.R.,
în circumscripția electorală nr. 5
— Tirgu Neamț ; Adriana Cristina
Gagiu, directorul Liaeului industrial
nr. 2, și Drăguța Pușcașu, directorul
Liceului industrial energetic din
Piatra Neamț, în circumscripția
electorală nr. 2 — Piatra NeamțVest ; Vasile Tomeseu, preșe
dintele C.A.P. Bodești, Ion Petrea,
președintele C.A.P. Piatra Neamț,
și Nectilai
Bostan, președintele
C.A.P, Girov, în circumscripția elec
torală nr. 4 — fiălțătești ;
în județul OLT — Alexandră
Orzață, directorul întreprinderii de
aluminiu din Slatina, in circum
scripția electorală nr. I — Slatina ;
Florentina Vărzaru, directorul Li
ceului industrial de chimie din Co
rabia, și Elvira Groza, directorul Li
ceului agroindustrial din Caracal, în
circumscripția electorală nr. 6 —
Studina ;
în județul PRAHOVA — Virgil
Cazacu, prim-secretar al Comitetului
județean Prahova al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 8 ■— Cimpina ; Tudor Postelnicii, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministru secre
tar de stat, șef al Departamentului
Securității Statului, în circumscripția

electorală nr. 7 — Băicoi ; Gheorghe
Dinu, ministrul industriei chimice, în
circumscripția electorală nr. 5 —
Ploicști-Est ; Ștefan Korodi, secretar
al Consiliului Central al U.G.S.R., in
circumscripția electorală nr. 14 —
Mizil ; Mircea lonescu. prim-secretar
âl Comitetului municipal Ploiești al
P.C.R., în circumscripția electorală
nr. 4 — Ploiești-Nord ; Ion Mitran, ■
redactor-șef al ziarului „Scînteia", și
Alexandru lonescu, director general
al Agenției române de presă ..Agerpreș", în circumscripția electorală nr.
9 — Sinaia ; Zamfir Stancu. directo
rul general al Centralei industriale
de rafinării și petrochimie, și Vasile
Ciornei, directorul întreprinderii de
utilaj chimic din Ploiești, în circum
scripția electorală nr. 2 — PloieștiSud-Vest ; Silvia lonescu. direc
torul întreprinderii textile „Intex“, și Aurelia Scarlat. . secretarul
comitetului de partid de la între
prinderea textilă „Intex" din Păulești, în circumscripția electorală nr.
13 — Urlați ; Maria ArVatu. subingiher la întreprinderea mecanică Plopeni, și Alexandrina Urlățeanu, vice
președinte al Comitetului orășenesc
Plopeni al O.D.U.S., consilier juri
dic la întreprinderea mecanică, în
circumscripția electorală nr. 10 —
Plopeni ;
în județul SATU MARE — Floare
Chilian, tehnician, secretar adjunct
al comitetului de partid la între
prinderea „Ardeleana", și Raveca
Dumbrăveanu. tehnician, secretar al
organizației de partid la întreprin
derea de morărlt. și panificație. în
circumscripția electorală nr. 1 —
Satu Mare-Sud :
în județul SĂLAJ — Ana Marincaș. economist la întreprinderea de
conductori electrici emailați, și Olga
Scripcaru. inginer-șef Ia întreprin
derea integrata de in din Zalău, în
circumscripția electorală nr. 1 —
Zalău ;
în județul SIBIU — Elena Nae,
prim-secretar al Comitetului judi»țean Sibiu al P.C.R., în circumscrip
ția electoral!! nr. 8 — Avrig ; Albert
Klein, episcopul Bisericii Evangheli
ce de confesiune augustană, membru
al Consiliului Național al F.D.U.S..
în circumscripția electorală nr. 5 —
Agnita ; Ludovica Cazan, gravor,
secretar adjunct al comitetului de
partid la întreprinderea „Vitrometan", și Viorica Hudea, muncitoare,
secretar adjunct al biroului organi
zației de bază la întreprinderea tex
tilă „Tîrnava" din Mediaș, in cir
cumscripția electorală nr. 4 — Me
diaș ;
în județul SUCEAVA — Traian
Girba. prim-secretar al Comitetului
județean Suceava al P.C.R.. în cir
cumscripția electorală nr. 2 — Suceava-Sud ;
Constantin
Timofte.
președintele C.A.P. Fîntînele, și
Mircea
Munteanu,
președintele
C.A.P. Ruseni, comuna Udești. în
circumscripția electorală nr. 8 — Verești ; Mineta lanopol, președinte al
Comitetului județean Suceava al
O.D.U.S., inginer la Consiliul popu
lar județean Suceava. Olga Chirilă,
membru al comitetului județean al
O.D.U.S.. șef de coleptiv la Centrul «
de proiectări Suceava, și' Eleonorâ
Chfribela. membrii al Biroului extas™}
“I Comitetului județean , al . '
O. D.U.S., șef de laborator la Inspec
toratul sanitar veterinar Suceava, ?
in circumscripția electorală nr. 6 —
Solea ;
în județul TELEORMAN — Iacob
Pelea, directorul Combinatului de
îngrășăminte chimice Turnu Măgu
rele. și Gheorghe Jianu, secretar al
comitetului de partid la Combinatul
de îngrășăminte chimice. în circum
scripția electorală nr. 3 — Turnu
Măgurele ;
în județul TIMIȘ — Elena Pugna,
secretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., în circumscripția elec
torală nr. 1.1 — Orțișoara ; Florin
Tănăsescu, directorul general al In
stitutului central de cercetări pen
tru mașini-unelte. electrotehnică si
electronică, și Mircea Drăgulin, di
rectorul ■ Institutului de cercetare
științifică, inginerie tehnologica si
proiectare pentru sectoare calde
București, în circumscripția electo
rală nr. 2 — Timișoara-Sttd-Est ;
Coleta De Sabata, rectorul Institu
tului politehnic „Traian Vuia", și
Maria Georgeta Nichlta. prorector
al Institutului agronomic din Timi
șoara. , în circumscripția electorală
nr. 4 — Timișoara-Sud-Vest ;
în județul TULCEA — Ion Anastasiu. prim-secretar al Comitetului ju
dețean Tulcea al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 2 — Babadag •
In județul VASLUI — Richard
Vinter, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P. C.R.. în circumscripția electorală
nr. 3 — Negrești ; Doina Anton
Georgescu, director tehnic la între
prinderea de confecții, și Zamfira
luga, inginer, șef de secție la Combi
natul de fire sintetice din Vaslui, in
circumscripția electorală nr. 1 —
Vaslui ; Costicâ Foarfecă, secretarul
comitetului de partid de Ia între
prinderea de rulmenți, și Diomid
Năstase, directorul întreprinderii de
rulmenți din Birlad, în circumscrip
ția electorală nr. 2 — Birlad ;
în -județul VÎLCEA — Pantelimon
Ungtireanu, secretar al comitetului
de partid 1a Combinatul chimic din
Rimnicu Vîlcea, și Ion Bolnavu,
secretar al comitetului de partid Ia
Antrepriza de construcții hidroener
getice Olt-Superior din Rîmpicu
Vilcea. în circumscripția electorală
nr. 2 — Rimnicu Vilcea-Sud ; Nichita
L. Neagoe, Cornelia C. Barbu și Euge
nia Gh. Văcărescu, țărănoi coopera
toare, șefi de echipă la C.A.P. Drăgășani, în circumscripția electorală nr.
7 — Drăgășani ; Florentina Crișan, di
rectorul Școlii generale nr. 4, și Ligia
Doina Pîrșcoveanu. director adjunct
al Liceului industrial nr. 2 de elec
trotehnică din Rîmnicu Vîlcea. în
circumscripția electorală nr. 1 —
Rimnicu Vîlcea-Nord ;
în județul VRANCEA — Maria
Ghițulică, prim-secretar al Comite
tului județean Vrancea al P.C.R., în
circumscripția electorală nr. 2 —
Odobeștl ; Iosif Uglar. vicepreședin
te al Consiliului Național al F.D.U.S.,
în circumscripția electorală nr. 3 —
Panciu ; Cezarina Viorica Leca. di
rector tehnic la întreprinderea de
confecții, și Jan Lucian Dicuseară,
directorul întreprinderii de vase
emailate din Focșani. în circumscrip
ția electorală nr. 1 —- Focșani ;
Steluța Balint. secretar al Comitetu
lui comunal de partid Gugeștl, și
Petrică Baltă, secretar al Comitetului
comunal de partid Cîrligele. în cir
cumscripția electorală nr. 6 — Gugești.
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VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR
k
k
Să fie oprită cursa înarmărilor, J
k
să fie asigurată pacea!
\
Necesitatea încetării cursei înarmărilor, în primul rind a înarmărilor k
nucleare, adoptarea de măsuri concrete de dezarmare și instaurarea unui k
climat de securitate și încredere între state sînt dezideratele majore ale
opiniei publice internaționale, evidențiate în cadrul unor acțiuni de masă k
ce se desfășoară pe diferite meridiane ale globului.
k
k
„NU!" - amplasării rachetelor în Europa
k
GENEVA — Conducătorii unor
mișcări antinucleare și pentru pace
din mai multe țări occidentale au
remis misiunilor diplomatice ale
Uniunii Sovietice și Statelor Unite
de la Geneva un document în care
cer celor două țări să procedeze la
oprirea amplasării de noi arme
nucleare în perioada desfășurării
tratativelor sovieto-americane cu
privire la armele nucleare și cos*

mice, informează agenția United k
Press International.
Prin acest document, prezentat
de lideri ai mișcărilor pentru pace
din Marea Britanie, R.F.G., Olanda,
Elveția și S.U.A., se exprimă dorința
militanților pentru pace și dezar
mare din țările respective de a trăi
într-o lume lipsită de amenințarea
armelor, îndeosebi a armelor nu
cleare, de a se elimina gravele
pericole ce planează asupra ome
nirii.

*
k

k
k
Pentru înghețarea imediată a bugetelor militare
I
BONN. — Partidul Ecologist din geri asupra opririi imediate a sta

R.F. Germania se pronunță pentru
Înghețarea imediată a bugetelor
militare în Est și în Vest. După
cum a anunțat un purtător de
cuvînt al partidului. Lukas Beck
mann, ecologiștii așteaptă de la
negocierile sovieto-americane de
la Geneva realizarea unei înțele-

„Armele nucleare
TOKIO. — Consiliul nipon pen
tru interzicerea armelor atomice și
cu hidrogen a declanșat campania
națională de strîngere de semnă
turi pe Apelul pentru interzicerea

ționării de noi rachete nucleare cu
rază medie în Europa, precum si a
încetării testării, producerii, staționării și stocării de alte arme atomice și chimice. Totodată, ecologiștii se pronunță împotriva militarizării spațiului cosmic.

i
’
ț
4

k
k
în afara legii!"
armelor nucleare. Campania are 4
Ioc în cadrul manifestărilor legate I
dc comemorarea a 40 de ani dc la
bombardamentele atomice asupra *
orașelor Hiroshima și Nagasaki.
I

„Pace, niciodată război 1"

I
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k
Din inițiativa a 53 de organizații sindicale din capitala Greciei, la Atena k
(•a desfășurat o amplă demonstrație a oamenilor muncii, sub deviza : k
„Pace, niciodată război, niciodată fascism I"
«k

GENEVA

Au început tratativele sovieto-americane
privind armele nucleare și cosmice
GENEVA 12. — Trimisul Agerpres
transmite : Marți, la Geneva au
început tratativele sovieto-americane
cu privire la armele nucleare și
cosmice.
Delegația U.R.S.S. este condusă de
ambasadorul Viktor Karpov, care va
fi în același timp reprezentantul
părții sovietice în grupul de nego
cieri privind armele strategice. Cele
lalte două grupuri sovietice privind
armele cosmice și mijloacele nu
cleare cu rază medie de acțiune sînt
conduse de ambasadorii Iuli Kviținski și. respectiv, Alexei Obuhov.
Șeful delegației S.U.A. este amba
sadorul Max Kampelman. El conduce,
de asemenea, din partea americană
grupul privind armele cosmice. în
grupul pentru armele strategice, re
prezentantul principal al S.U.A. va
fi John Tower, iar cel privind
mijloacele nucleare cu rază medie
de acțiune — Maynard Glitman.

Prima ședință a durat aproape trei
ore, la ea luînd parte principalii ne
gociatori, care, s-a anunțat la Ge
neva, au avut „o discuție serioasă
într-o atmosferă de lucru“.
Ședințele plenare ale delegațiilor
se vor desfășura în viitor de două
ori pe săptămînă, alternativ la mi
siunea sovietică și la cea americană.
Următoarea ședință este progra
mată pentru joi, 14 martie.

MOSCOVA. — La Moscova a iuat
sfirșit întîlnirea unor delegații ale
juriștilor din U.R.S.S. și S.U.A.,
consacrată discutării unor probleme
privind îmbunătățirea relațiilor din
tre cele două țări și perspectivele
procesului de -limitare și reducere a
armamentelor. Participanții au salu
tat începerea negocierilor sovietoamericane de la Geneva și au subli
niat necesitatea continuării dialogu
lui dintre juriștii din cele două țări.

MOSCOVA : Convorbiri sovieto-chineze
MOSCOVA 12 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. informează că; la 12
martie. Vasili Kuznețov, prim-vicepreședinte al Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S.. a primit, la
Kremlin, delegația Adunării Națio
nale a Reprezentanților Populari a
Republicii Populare Chineze, condu

să de Zhang Chengxian, membru al
Comitetului Permanent al Adunării,
aflată în vizită oficială în U.R.S.S.
A fost exprimată satisfacția reci
procă față de reluarea relațiilor
dintre Sovietul Suprem al U.R.S.S.
și Adunarea Națională a Reprezen
tanților Populari a R.P. Chineze.

În interesul colaborării intre cele două state

germane
BERLIN 12 (Agerpres). — După
cum transmite agenția A.D.N., Erich
Honecker, secretar general al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului de
Stat al R. D. Germane, l-a primit
pe Martin Bangemann, ministrul eco
nomiei din R.F.G., președintele
Partidului Liber-Democrat, aflat
într-o vizită la Berlin. Erich Ho
necker, precizează agenția citată, a
subliniat răspunderea deosebită ce

revine celor două state germane
pentru menținerea păcii și înlătura
rea pericolului de război. El a re- ■
levat, totodată, importanta tratatului
de bază dintre cele două țări pentru
dezvoltarea relațiilor bilaterale.
La sfîrșitul convorbirilor, ministrul
vest-german a declarat că este foarte
satisfăcut de întrevederea construc
tivă și substanțială purtată cu condu
cătorul de partid și de stat din R. D.
Germană.

AMERICA CENTRALĂ
„Sînt necesare eforturi susținute
pentru soluționarea negociată a conflictelor din zonă"
BUENOS AIRES 12 (Agerpres). —
Viitorul Americii Centrale trebuie să
fie pacea și înțelegerea intre țările
din regiune, a declarat, la Buenos
Aires, unde întreprinde o vizită ofi
cială, ministrul relațiilor externe al
Hondurasului, Edgardo Paz Barnica.
în context, menționează agenția
Prensa Latina, el a respins orice
„soluție" militară a conflictului din
America Centrală, subliniind că „po

poarele centroamericane și cele din
America Latină doresc pacea".
Trebuie, de asemenea, a afirmat
ministrul hondurian, ca țările din
America Centrală să joace un rol
mai activ în procesul de reglementa
re negociată a crizei și să sprijine
mai eficient acțiunile „Grupului de
la Contadora" (Columbia, Mexic, Pa
nama și Venezuela) privind soluțio
narea prin tratative politice a situa
ției conflictuale din regiune.

Evoluția situației din Salvador
MANAGUA 12 (Agerpres). — în
ultimele 24 de ore, forțele armate
salvadoriene au lansat o vastă ope
rațiune antiinsurgentă în zona înăl
țimilor Chalatenango, pentru a scoa
te din dispozitiv forțele Frontului

Farabundo Marti pentru Eliberate
Națională (F.M.L.N.) din Salvador.
La acțiune iau parte efective ațe ar
matei, sprijinite logistic din exterior
— relatează postul de radio „Venceremos" citat de agenția Prensa
Latina.

Inechitățile relațiilor
economice
internaționale afectează
grav țările africane

Dreptul tineretului Ia pace,
la viață și educație
• Rezoluție adoptată de Comisia O.N.U. pentru
drepturile omului ® Apreciere deosebită
a pregătirii Anului Internațional al Tineretului

GENEVA 12 (Agerpres). — Luînd
cuvîntul în cadrul lucrărilor confe
rinței privind situația statelor afri
cane afectate de secetă — care se
desfășoară la Geneva, sub egida
O.N.U. — președintele Tanzaniei,
Julius Nyerere, președintele în exer
cițiu al O.U.A. (Organizația Unității
Africane), a evidențiat inechitatea
actualelor raporturi economice inter
naționale, în mare parte responsabile
de cele mai multe probleme cu care
se confruntă Africa. în context, el a
subliniat necesitatea ca ajutorul
umanitar acordat țărilor africane
afectate de secetă să nu fie supus
unor considerente politice din partea
statelor donatoare, transmite agenția
KUNA.
Șeful statului tanzanian a arătat,
de asemenea, în cadrul unei confe
rințe de presă, că deși Africa se con
fruntă cu problema foametei, conti
nentul este un exportator de resurse
către țările bogate ale lumii. El a
evidențiat, de asemenea, efectele ne
gative ale datoriei externe a Africii,
care totalizează peste 150 miliarde
dolari, țările de pe acest continent
fiind obligate să plătească anual
dobînzi în valoare de aproximativ 15
miliarde dolari. Numai țările subsahariene trebuie să plătească in
1985, cu titlul de dobînzi. 12 miliarde
dolari, a menționat Julius Nyerere.

GENEVA 12 — Trimisul Agerpres,
Nicolae Chilie, transmite : Comisia
O.N.U. pentru drepturile omului. în
trunită la Geneva în cadrul celei
de-a 48-a sesiuni, a adoptat, prin
consens, o rezoluție referitoare la
rolul tineretului în promovarea
drepturilor fundamentale ale omu
lui. avînd coautori 18 state, printre
care și România. Rezoluția se înscrie
în suita acțiunilor și măsurilor în
treprinse de O.N.U. și instituțiile din
sistemul Națiunilor Unite pentru
marcarea corespunzătoare. în 1985, a
Anului Internațional al Tineretului.
Documentul reafirmă drepturile
fundamentale ale tinerei generații,
alături de celelalte categorii ale
populației globului, la pace, la viață
si educație, subliniind necesitatea de
a se asigura participarea ei rfctivă la
eforturile pentru promovarea aces
tor drepturi și libertăți, a idealuri
lor păcii și securității internaționale.
Sînt. de asemenea, relevate impor
tanta deosebită a participării tine
rilor la pregătirea unui viitor mai
bun pentru întreaga umanitate și
contribuția prețioasă pe care tînăra
generație o poate aduce la instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. întemeiate pe egalitate
și justiție.
Totodată. în document se dă o
deosebită apreciere activităților și
eforturilor întreprinse pentru pregă
tirea și desfășurarea Anului Interna
țional al Tineretului, punindu-se în
relief contribuția, de seamă pe care
a adus-o în acest domeniu Comite
tul consultativ al O.N.U. pentru
A.I.T., a cărui președinție este asi
gurată de tovarășul Nicu Ceaușescu,
membru supleant al Comitetului Po

Președintele S.W.A.P.O.
denunță politica
antipopulară din Namibia
NAIROBI 12 (Agerpres). — Sam
Nujoma, președintele Organizației
Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), a declarat, în cadrul
unei conferințe de presă ținute în
capitala Kenyei, că regimul sudafrican intenționează să proclame o
„independență unilaterală" în Na
mibia, pină în luna iunie acest an,
informează agenția I.P.S. Sam Nu
joma a arătat că această formă de
„independență" nu va fi niciodată
acceptată de poporul namibian.
Pe‘ de altă parte, președintele
S.W.A.P.O. a denunțat escaladarea
politicii de teroare in Namibia, re
presiunile la care este supusă popu
lația africană. între altele, el s-a
referit la înființarea unei „zone de
securitate" .pe teritoriul namibian,
care permite forțelor militare sudafricane să împuște sau să aresteze
orice cetățean care încalcă interdic
țiile de circulație impuse.
Sam Nujoma a reafirmat opoziția
fermă a S.W.A.P.O. față de încer
cările regimului de Ia Pretoria de a
condiționa acordarea independenței
Namibiei, poziție condamnată, deo
potrivă, de Națiunile Unite, Organi
zația Unității Africane și țările
membre ale mișcării de nealiniere.

R.
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— Revista presei internaționale -----------------------

Anul Internațional al Tineretului, proclamat de Organizația Națiunilor
Unite, sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace", la inițiativa României,
prilejuiește pe toate meridianele o intensă activitate consacrată sporirii
contribuției tinerei generații la eforturile generale ale popoarelor pentru
făurirea unui viitor de pace, colaborare și progres. Inițiativa țării noastre se
inspiră din concepția novatoare a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretarul general al partidului, președintele Republicii, cu privire la locul
și rolul tineretului ca puternică forță socială a lumii contemporane.
Așa cum sublinia președintele României, „în condițiile actuale, grija
|i preocuparea statelor și popoarelor pentru formarea și educarea tinerei

într-un amplu articol intitulat
„Anul Internațional al Tineretului —
1 o inițiativă românească", agenția de
presă „AZAP" din Zair, după ce
prezintă hotărârea Adunării Generale
a O.N.U. de a proclama anul 1985 ca
An Internațional al Tineretului, evi' dențiază continuitatea strădaniilor
țării noastre de a aduce în atenția
comunității internaționale problema
tica tinerei generații. în acest sens
se reamintește că, încă cu două de
cenii în urmă, același forum a adop
tat „Declarația privind promovarea
în rîndul tineretului a idealurilor de
pace, respect și înțelegere între po
poare", document avansat de Româ
nia, căreia i s-au alăturat, în calita_te de coautoare, numeroase alte state.
Agenția citată apreciază în mod
deosebit eforturile țării noastre pen
tru a menține și în anii ce vin în a■țenția comunității internaționale pro
blematica tinerei generații, menționînd în acest sens propunerile ro
mânești de natură să contribuie la
elaborarea unei strategii de lungă
durată pentru a asigura drepturi și
responsabilități tineretului, cît și o
participare activă a sa la viata poli
tică, economică și socială.
Sînt prezentate cele trei sesiuni ale
Comitetului Consultativ al O.N.U.
pentru A.I.T. — al cărui președinte
este reprezentantul României, tova
rășul Nicu Ceaușescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar
al C.C. al U.T.C. — sesiuni în cursul
cărora au fost adoptate noi recoman
dări menite să îmbogățească progra
mul de măsuri și activități consacrat
pregătirii și marcării corespunzătoare
a Anului Internațional al Tineretului.
Ziarul cubanez „JUVENTUD REBELDE" publică interviul acordat
de tovarășul Nicu Ceaușescu agenției
Prensa Latina, evidențiind faptul că
„Anul Internațional al Tineretului
reprezintă în modul cel mai fidel in
teresele, idealurile și aspirațiile tine
rei generații contemporane, prin ge
neroasele obiective pe care și le pro
pune. Desfășurindu-se sub deviza
„Participare,
Dezvoltare,
Pace",
A.I.T. ane menirea să lanseze gu
vernelor, organismelor internaționale

și organizațiilor ce dețin responsabi
litate pe linie de tineret — la nivel
național, regional și internațional —
un ăpel la soluționarea problemelor
reale cu care este confruntată tînă
ra generație". A.I.T. constituie un
prilej de a promova interesele și as
pirațiile vitale ale tineretului, precum
și de a stimula participarea lui ac-

Anul Internațional
al Tineretului
1985
tivă, conștientă și nemijlocită la mo
delarea propriului viitor — notează
„Juventud Rebelde".
Este prezentată apoi activitatea
Comitetului Național Român pentru
A.I.T., organism guvernamental de
largă reprezentare, din care fac par
te tineri de diferite categorii socioprofesionale, reprezentanți ai institu
țiilor centrale, cu responsabilități în
educarea și formarea tineretului.
în continuare, ziarul înfățișează
vasta activitate a tinerilor din Româ
nia în vederea realizării obiectivelor
de dezvoltare economico-socială pen
tru îndeplinirea programelor anuale,
cît și participarea la muncă patrioti
că. Este relevată, de asemenea, pre
zența activă a tineretului român la
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului nostru, la procesul
pregătirii pentru viață și muncă, la
lupta pe plan internațional pentru

generații reprezintă o problemă de cea mal mare însemnătate pentru
viitorul omenirii, pentru progresul necontenit al civilizației umane".
Preocuparea partidului și statului nostru pentru formarea și educarea
generației de mîine, propunerile României la O.N.U. și în alte foruri
internaționale în legătură cu creșterea participării tinerei generâții la viața
politică, economică și socială se bucură de o largă apreciere pe plan
internațional.
Făcîndu-se ecoul unor asemenea aprecieri, agenții de presă și publicații
din diferite țări evidențiază rolul remarcabil al României în promovarea
intereselor tinerei generații, pun în lumină însemnătatea inițiativei privind
proclamarea Anului Internațional al Tineretului.

realizarea unei lumi mai bune și mai
drepte, fără arme și fără războaie.
într-o serie de relatări și comen
tarii din presa internațională sînt
prezentate acțiuni și inițiative consa
crate obiectivelor Anului Internațio
nal al Tineretului, pregătirilor ce se
desfășoară pentru marcarea acestui
eveniment, măsurilor ce se impun

privesc tineretul, dar mai ales' locu
rile de muncă, învățămîntul. Vocea
tinerilor trebuie să se facă și mai
puternic auzită in lupta pentru în
lăturarea deosebirilor sociale" —
a arătat președintele Prezidiului
R.S.F.I.
După cum este cunoscut. între pro
blemele care frămîntă în mod deose

• ROMÂNIA SOCIALISTĂ - PROMOTOARE
CONSECVENTĂ A INTERESELOR LEGITIME
ALE TINEREI GENERAȚII DE PRETUTINDENI
• PREOCUPĂRI Șl INIȚIATIVE PE DIFERITE
MERIDIANE PENTRU MARCAREA CORES
PUNZĂTOARE A ANULUI INTERNATIONAL
AL TINERETULUI
pentru ameliorarea condiției tinerei
generații.
Agenția TANIUG prezintă pe larg
activitatea Comitetului iugoslav pen
tru Anul Internațional al Tineretu
lui. în cursul unei recente reuniuni
organizate la Prezidiul R.S.F. Iugo
slavia au fost analizate sarcinile ce
decurg din documentul Adunării
Generale a O.N.U. cu privire la pro
clamarea anului 1985 ca an al tine
rei generații. Cu acest prilej, subli
niind importanta inițiativei privind
A.I.T., președintele Prezidiului R.S.F.
Iugoslavia, Veselin Giuranovici, a
arătat, între altele, că este necesară
elaborarea unei strategii globale
pentru consolidarea poziției sociale a
tinerilor. „Este foarte important ca
prin dezvoltarea conștiinței, tinăra
generație să asigure continuitatea
procesului revoluționar, să fie re
prezentată în toate organele care
soluționează problemele majore ce

bit tineretul din țările capitaliste și
care au făcut obiectul a numeroase
documente adoptate de Organizația
Națiunilor Unite cu prilejul Anului
Internațional al Tineretului se află
și necesitatea unor măsuri urgente
pentru combaterea șomajului, feno
men care afectează grav situația ti
nerilor din aceste țări. într-o rela
tare a agenției de presă D.P.A., din
R.F. Germania, se arată că, recent,
reprezentanți ai Consiliului federal
al tineretului din R.F.G. (D.B.J.R.),
cu ocazia unei reuniuni consacrate
A.I.T,, s-au pronunțat pentru redu
cerea șomajului în rîndul tinerilor,
prin crearea de noi locuri de muncă
șt organizarea unor cursuri de cali
ficare pentru tineret. Președintele
consiliului, Rudolf Helerich, referindu-se la situația tineretului contem
poran, a relevat faptul că gravele
pericole la adresa păcii, lipsa locuri
lor de muncă și degradarea mediu

lui înconjurător preocupă în mod
deosebit noile generații. El a decla
rat că societatea trebuie să manifes
te o responsabilitate înaltă pentru a
asigura „dreptul tineretului la. un
viitor pentru care merită să trăiești".
R. Helerich a subliniat, de asemenea,
că finalitatea Anului Internațional
al Tineretului nu poate fi apreciată
decît în funcție de îmbunătățirea
concretă a condițiilor de viață și
muncă ale tinerilor.
într-un amplu editorial intitulat
„Anul Internațional al Tineretului
să fie un an bogat in realizări", co
tidianul „AKAHATA" din Japonia
prezintă pe larg rezoluția Adunării
Generale a O.N.U. pentru proclama
rea A.I.T. și evidențiază principalele
obiective ale acestuia. Se subliniază,
în context, importanța adoptării unor măsuri vizînd ameliorarea con
dițiilor de muncă și educație ale ti
neretului, lărgirea drepturilor sale
specifice, precum și canalizarea ener
giei tinerilor în direcția păcii și dez
voltării în lume.
Referindu-se la o serie de docu
mente adoptate la O.N.U. în pregă
tirea A.I.T., se arată că ele recoman
dă elaborarea legislației necesare
pentru asigurarea dreptului la edu
cație și instruire, la angajare in
muncă și cer guvernelor tuturor sta
telor să recunoască dreptul și capa
citatea tinerilor și tinerelor de a par
ticipa la procesul de stabilire a obiec
tivelor dezvoltării sociale.
Abordînd unele aspecte care pri
vesc în mod nemijlocit statutul tine
retului japonez, ziarul citat aduce in
actualitate problema lipsei dreptului
de vot pentru tinerii care au împli
nit 18 ani. Prin aceasta — scrie zia
rul — tinerilor le este limitată parti
ciparea la activitatea socială.
în ce privește angajarea în mun
că, tinerii muncitori din Japonia sînt
supuși unui tratament discriminato
riu la angajare. Studenții, la rîndul
lor, sînt confruntați cu problema ta
xelor universitare tot mai ridicate,
cu înrăutățirea condițiilor de studiu,
întîmpinînd, totodată, dificultăți în
găsirea unui Ioc de muncă corespun
zător pregătirii. „Akahata" arată
că „pentru a veni în întîmpinarea
dorințelor sincere ale tineretului și
pentru ca Anul Internațional al Ti
neretului să fie un an bogat in reali
zări, cel mai important lucru este să
se treacă la asumarea unei mai mari
responsabilități pentru transformarea
radicală a situației actuale a tinere
tului".
Ziarul relevă, în încheiere, că Anul
Internațional al Tineretului prileju
iește o mai puternică angajare a ti
neretului și studenților, a organiza
țiilor lor în lupta pentru apărarea
drepturilor lor la muncă și educație,
pentru asigurarea păcii — bunul cel
mai de preț al omenirii.

Ioan TIMOFTE

adică mai mult decît s-a prevăzut
în planul trienal". „Dar, după pri
mele două luni ale acestui an există
temerea că vom pierde ceea ce am
obținut peste plan in ultimii doi ani.
Iarna a fost una din cele mai ge
roase din acest secol. în general,
economia națională a trecut acest
examen extrem de greu. Au avut de
suferit producția industrială, con
strucțiile, economia comunală și
agricolă. Acțiunea de recuperare a
pierderilor la fiecare loc de muncă,
în fiecare întreprindere nu este doar
o sarcină de producție, economică,
ci și o mare sarcină politică și so
cială", a subliniat W. Jaruzelski.
„Posibilitățile sînt asigurate de ma
rile rezerve care există în sfera ca
lității producției, a eficientei econo
mice. Cea mai importantă sarcină
este accelerarea progresului tehnic,
a dezvoltării gindirii tehnice autoh
tone și aplicarea lor în practica eco
nomică".
în încheierea cuvîntărlf. W. Jaru
zelski s-a referit la o serie de as
pecte, ale relațiilor Internationale ale
Poloniei.

MIJLOCIU

• Lupte între trupe Israeliene și militari libanezi ® In
sprijinul convocării unei conferințe internaționale pentru
Orientul Mijlociu

Anul Internațional al Tineretului - sub semnul intensificării acțiunilor
pentru edificarea unui viitor de pace, colaborare și progres
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-p.- - polonă
- - - - —- : Cuvîntare a tovarășului
, W. Jaruzelski
la Conferința voievodală de la Szczecin

VARȘOVIA 12 (Agerpres). —
Luînd cuvîntul în cadrul Conferin
ței voievodale de' dare de seamă de
la Szczecin a P.M.U.P., Wojciech
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., președintele Consiliului de
Miniștri al R.P. Polone, a apreciat
că, „în pofida diferitelor slăbiciuni
și greutăți, procesul de consolidare
a partidului, de întărire a influentei
și de creștere a eficienței sale se
manifestă tot mai hotărît. Majorita
tea conferințelor și adunărilor de
dare de seamă au fost evenimente
importante în viața categoriilor so
ciale și profesionale ale populației.
O trăsătură importantă a lor este
realismul aprecierilor și caracterul
concret al sarcinilor formulate".
„Există toate premisele pentru ca
1985, pentru prima oară în ultimii
cinci ani, să marcheze o creștere a nu
mărului de membri și candidați de
partid — raportat la Situația de la
care s-a pornit", a arătat vorbitorul.
Referind u-se la situația economică
a țării. W. Jaruzelski a relevat că
„în . ultimii doi ani s-a' reușit să se
recupereze jumătate din pierderi.

JOHANNESBURG. — Actele de
violență ale poliției sud-africane
împotriva militanților pentru aboli
rea politicii de apartheid și discri
minare rasială în R.S.A. s-au sol
dat la sfîrșitul săptămînii trecute
cu uciderea a șase persoane și ares
tarea a aproximativ 80, transmit?
agenția Reuter.

litic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului.
Documentul reafirmă marea actua
litate și însemnătate a celor trei obiective majore înscrise pe emblema
A.I.T. — Participare, Dezvoltare,
Pace — evidențiind, în context,
strinsa lor interdependență.
în continuare. în rezoluție sînt re
afirmate rolul tinerilor în promo
varea drepturilor și libertăților fun
damentale ale omului și importanța
crucială a promovării păcii și coope
rării internaționale, a idealurilor
prieteniei și înțelegerii între popoa
re. a instaurării unei noi ordini eco
nomice mondiale, adresîndu-se tu
turor guvernelor apelul de a adopta
măsuri adecvate pentru a asigura ti
nerilor șanse egale de participare la
viața economică, socială, culturală,
civilă și politică din fiecare țară,
precum și la eforturile vizînd rezol
varea problemelor complexe ce pre
ocupă omenirea, între care pacea
deține un loc de primordială însem
nătate.
Rezoluția cere secretarului general
al O.N.U. ca. în colaborare cu insti
tuțiile specializate ale Națiunilor
Unite, să acorde o importantă deo
sebită transpunerii în viață a obiec
tivelor Anului International al Ti
neretului, pe baza programului de
măsuri și activități pentru pregă
tirea și marcarea acestui eveniment
de seamă al vieții internaționale,
precum și asigurării continuității
eforturilor guvernamentale, sub egi
da O.N.U., în scopul întăririi colabo
rării dintre state în problemele spe
cifice ale tineretului.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Trupele
israeliene de ocupație din sudul Li
banului. sprijinite de blindate și
elicoptere, au întreprins un raid
violent împotriva localității libane
ze Zrariyeh. situată la nord de linia
pozițiilor deținute de Israel in
această țară. Au avut loc lupte grele
între trupele israeliene și militarii
libanezi aflați in zonă, sprijiniți de
localnici. Citind postul de radio
Beirut, agenția U.P.I. menționează
că acțiunile trupelor israeliene au
provocat pierderi grele în rîndul ci
vililor și mari pagube materiale.
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KUWEIT — în Orientul Mijlociu
nu poate fi. instaurată o pace dura
bilă fără soluționarea problemei pa
lestiniene, a declarat Paul Lusaka,
președintele actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. în cursul
unei conferințe de presă pe care a
ținut-o în Kuweit, el s-a pronunțat
pentru convocarea cît mai urgentă a
unei conferințe internaționale pentru
Orientul Mijlociu sub egida O.N.U.
cp participarea tuturor părților in
teresate, inclusiv U.R.S.S. și S.U.A.,
informează agenția KUNA.
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O REUNIUNE A MINIȘTRILOR DE FINANȚE DIN ȚĂRILE MEMj BRE ALE C.E.E., consacrată examinării modalităților de finanțare a re
formelor preconizate in sectorul agricol in următorii 5 ani, a avut loc
. la Bruxelles. Participanții au hotărit instituirea, in acest scop, a unui
fond in valoare de 5.25 miliarde unități de cont C.E.E. (o unitate de cont
I este egală cu 0,87 dolari), sub plafonul preconizat de Comisia C.E.E. —
decizie ce urmează să fie examinată și de miniștrii agriculturii ai
[ „celor zece".

SPRIJIN. în cadrul unei convori biri cu o delegație a Partidului
Muncii din Coreea, secretarul geI neral al C.C. al P.C. Chinez, Hu
Yaobang. a reafirmat sprijinul
I R.P. Chineze fată de poziția justa
I și propunerile președintelui R.P.D.
Coreene. Kim Ir Sen. și ale guverInului R.P.D. Coreene privitoare la
reducerea tensiunii in Peninsula
Coreea — telatează agenția China
Nouă.
|
PREȘEDINTELE SIRIEI, Hafez
Al-Assad. a depus, marți, jurăminItul in fața Consiliului Poporului
pentru un nou mandat- de șapte ani
in funcția de șef al statului. Hafez
I Al-Assad a fost reales pentru al
treilea mandat în calitate de pre
ședinte al țării în cadrul referen
dumului național desfășurat la 10
I februarie.
*
ÎNTREVEDERE ÎN PROBLEMA
■ CIPRIOTA. Aflați la Geneva, se
cretarul general al Organizației
I Națiunilor Unite, Javier Perez de
Cuellar, și președintele Ciprului.
Spyros Kyprianou, au avut ieri o
întrevedere în legătură cu per
spectivele reluării dialogului intercipriot. Un purtător de cuvînt al
O.N.U., citat de agenția Reuter, a
declarat că întrevederea a fost
apreciată drept utilă și constructi
vă de cei doi interlocutori.

I
I
I

ALEGERILE desfășurate dumiInică în landurile Saar și Hessa
marchează, potrivit opiniei pre
ședintelui Partidului Social-Demo. crat din R.F.G.. Willy Brandt, „o
cotitură importantă" in evoluția
I politică a acestei țări. El a relevat
că, la jumătatea actualei legislaI turi, Uniunea Creștin-Democrată

„a înregistrat pierderi serioase" de
voturi.
SENTINȚELE 1N PROCESUL
INTENTAT UNUI GRUP DE
NEOFASCIȘTI acuzați de organi
zare in bandă, port ilegal de armă,
furturi și jafuri, spargeri de bănci,
atentate au fost pronunțate la
Roma. 24 de teroriști au fost con
damnați la diferite pedepse de în
chisoare.
ORGANIZAȚIA
„CONSILIUL
CANADIENILOR" — avînd că scop
mobilizarea cercurilor largi ale
opiniei publice în apărarea intere
selor naționale, a suveranității po
litice și independentei economice a
țârii — a fost înființată în Canada.
Din organizație fac parte membri
ai parlamentului, militanți pe tărîm
social, activiști sindicali, oameni de
afaceri. Unul din întemeietorii, or
ganizației, editorul M. Harting, a
declarat că aceasta va milita pen
tru participarea activă a Canadei
la acțiunile in favoarea păcii și
dezarmării.
UN SEMINAR REGIONAL PE
PROBLEMELE EDUCAȚIEI ȘI 1NV AȚĂMtNTULUI în țările Ameri
cii Centrale a avut loc la San Jose
(Costa Rica). Participanții s-au
pronunțat pentru intensificarea
cooperării statelor din zonă in efor
turile comune de eradicare a
analfabetismului.
DECES. Primul ministru al sta
tului Barbados, Tom Adams, a în
cetat din viață la Bridgetown, s-a
anunțat oficial in capitala țării.
Guvernatorul general al insulei l-a
desemnat, temporar, in funcția de
prim-ministru pe Bernard Saint
Jones.
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