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încetarea din viață a tovarășului
KONSTANTIN USTINOVICI CERNENKO

MOSCOVA (T.A.S.S.). — La 10 martie 1985, Konstantin Ustinovici 
Cernenko. secretar general al Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a încetat din viață după o grea suferință.

Campania pentru alegerile de Io 17 martie a intrat 
într-un nou stadiu, deosebit de important : in întrea
ga țară ou început adunările cetățenești organizate de 
Frontul Democrației și Unității Socialiste în circum
scripțiile electorale pentru Marea Adunare Națională.

Desfășurate intr-un climat de profundă angajare, in 
atmosfera de puternic entuziasm stimulată de che
mările mobilizatoare cuprinse în Manifestul «Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, adunările dau ex
presie hotărîrii nestrămutate a tuturor oamenilor 

- muncii de Io orașe și sate de a realiza exemplar mă
rețele obiective stabilite de Congresul al Xlll-lea. Ele 
constituie, în același timp, o nouă și puternică ma
nifestare a democrației noastre muncitorești-revoluțio- 
nare, un prilej de reafirmare a voinței și hotărîrii fer- 

k__________________—_____________________

me ale întregului nostru popor de. a acționa, într-o 
unitate indestructibilă, in jurul Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cel mai iubit fiu al poporului român, 
personalitate proeminentă a vieții politice internațio
nale, pentru progresul și înflorirea scumpei noastre 
patrii, pentru înaintarea ei neabătută pe calea so
cialismului și comunismului.

In această însuflețită atmosferă, duminică și luni au 
avut loc adunări cetățenești, în cadrul cărora candi
dați! de deputați pentru Marea Adunare Națională 
s-au intîlnit cu alegătorii.

(Continuare in pag. a V-a) 
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La 10 martie 1985. după o grea 
suferință, s-a stins din viață, la virsta 
de 73 de ani, Konstantin Ustinovici 
Cernenko. secretarul general al C.C. 
al P»C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. de 
trei ori Erou al Muncii Socialiste.

A încetat să bată inima unui acti
vist remarcabil al partidului comu
nist si statului sovietic, al mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale. întreaga viață și acti
vitate a lui K. Cernenko 
au fost consacrate slujirii 
pline de abnegație a cauzei 
partidului și poporului, 
luptei pentru întărirea pu
terii economice și de a- 
părare a patriei, ridicării 
bunăstării oamenilor sovie
tici. perfecționării multila
terale a societății noastre 
socialiste, menținerii și în
tăririi păcii pe Pămînt.

K. U. Cernenko s-a năs
cut la 24 septembrie 1911 
intr-o familie de țărani, în 
satul Bolșaia Tes, raionul 
Novoselovsk, ținutul Kras
noiarsk. K. U. Cernenko a 
început să muncească de la 
o virstă fragedă, ca argat 
la chiaburi. întreaga sa ac
tivitate ulterioară este le
gată de munci de condu
cere in Comsomol. iar apoi 
in organe de partid. în pe
rioada 1929—1930 K. U. 
Cernenko a condus secția 
de' propagandă și agitație 
a Comitetului raional de 
Comsomol Novoselovsk. ți
nutul Krasnoyarsk. în anul 
1930 el a intrat voluntar în 
Armata Roșie, unde în a- 
nul 1931 a devenit membru 
al Partidului comunist. 
Pină în anul 1933 și-a făcut 
serviciul militar în trupele 
de grăniceri și a fost 
secretar al organizației de
partid a unui pichet de grăniceri.

DuDă satisfacerea serviciului mili
tar. K. U. Cernenko a lucrat în ți
nutul Krasnoiarsk ca șef al secției 
de propagandă și agitație ale comi
tetelor raionale de partid Novose
lovsk si Uiarsk, director al Casei de 
invățămint de partid din ținutul 
Krasnoiarsk, adjunct al șefului sec
ției de propagandă și agitație, secre
tar al Comitetului de partid al ținu
tului Krasnoiarsk.

Din anul 1945. după terminarea 
școlii superioare de organizator de 
partid de pe lingă C.C. al P.C. (b) 
clin Rusia. K. U. Cernenko a lucrat 
ca secretar al Comitetului regional 
de partid Penza, iar din 1948 — ca 
șef a! secției de propagandă și agi
tație a C.C. al Partidului Comunist 
din R.S.S, Moldovenească.

în anul 1,956 el a fost promovat în 
aparatul C.C. ai P.C.U.S. în funcția 
de, șef de sector in cadrul secției 
propagandă. Din anul 1960, K.U. Cer- , 
nenko a lucrat ca șef al Secretaria
tului Prezidiului . Sovietului Suprem . 
al U.R.S.S. în anul 1965, ei este con
firmat in funcția de șef al secției 
pentru probleme generale a C.C. al 
P.C.U.S. în perioada 1966—1971, K.U.

Cernenko este membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S. La Congresul al
XXIV- lea al partidului, din martie 
1971, este ales membru al Comitetu
lui Central al P.C.U.S., iar în martie 
1976. la plenara C.C. al P.C.U.S., 
care a avut loc după cel de-al
XXV- lea Congres al partidului — ca 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

Din anul 1977. K.U. Cernenko este 
membru supleant al Biroului Politic,

tarea și afirmarea stilului leninist 
in activitatea de partid și de stat, 

în raportul la Plenara din iunie 1983 
a C.C. al P.C.U.S.. in alte cuvîntări 
ale lui K. U. Cernenko. linia strate
gică. a P.C.U.S. — linie orientată 
spre perfecționarea socialismului ce 
se edifică în U.R.S.S. — a dobindit 
o fundamentare multilaterală. De 
numele lui sint legate adincirea și 
concretizarea in continuare a con
cepției socialismului dezvoltat, elii- 
borată de partid, aflată Ia baza ac
tivității de pregătire a noii redac
tări. a Programului P.C.U.S.

K. U. Cernenko a acordat o mare 
atenție și a depus multe eforturi 

pentru perfecționarea for
melor și metodelor de ac
tivitate organizatorică și 1- 
deologico-educativă a parti
dului in rindul maselor, a 
politicii de cadre, pen
tru îmbunătățirea activită
ții Sovietelor, sindicatelor 
și Comsomolului, a uniuni
lor de creație, a organelor 
de control popular. Este 
importantă contribuția lui 
K. U. Cernenko la elabora
rea reformei școlii.

K. <U. Cernenko a mani
festat o mare preocupare 
pentru sporirea ritmurilor 
de creștere a producției so
ciale. intensificarea pe 
multiple planuri a dezvol
tării economiei, accelera
rea progresului tehnico- 
științific, pentru perfecțio
narea mecanismului eco
nomic, întărirea disciplinei 
și spiritului de . organiza
re. în cuvintarea sa la 
plenara C.C. al P.C.U.S. 
din octombrie 1984 a dat o 
nouă dezvoltare politicii 
agrare a partidului, au 
fost stabilite sarcinile ac
tuale ppivind îndeplini
rea Programului alimen
tar, ridicarea continuă a 
nivelului de trai al po
porului.

în fruntea Consiliului A- 
părării al U.R.S.S., K. U. 
Cernenko a adus o mare

contribuție la întărirea capacității de 
apărare a țării, la intensificarea pre
gătirii de luptă a forțelor armate 
sovietice.

într-o situație internațională com
plexă. K. U. Cernenko a acționat 
neobosit pentru transpunerea Înviată 
a politicii externe leniniste de pace 
a partidului nostru. îndreptată spre 
consolidarea păcii și securității in
ternaționale. frinarea cursei inarmă- 
rilor, înlăturarea pericolului unui 
război nuclear. Această politică s-a 
bucurat și se bucură de sprijinul 
unanim al poporului sovietic, al tu
turor oamenilor de bună credință.

K. U. Cernenko a acordat o aten
ție prioritară dezvoltării și întăririi 
colaborării și coeziunii țărilor comu
nității socialiste. El s-a pronunțat cu 
consecvență pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale, in sprijinul luptei de eli
berare națională a popoarelor.

La inițiativa lui K. U. Cernenko, 
au fost elaborate numeroase propu
neri constructive ale Uniunii Sovie
tice îndreptate'sare. utsănătoșirea si
tuației internaționale, spre afirma
rea principiilor coexistenței pașnice
(Continuare in pag. a V-a)

Asigurarea și gospodărirea 
riguroasă a bazei energetice 
- condiție hotăritoare pentru realizarea ritmică, integrală a planului!

La sfirșitul săptăminii trecute au 
avut loc, după cum se știe. Con
sfătuirea de ludru de la. C.C. al 
P.C.R. și ședința Comitetului Poli- 
tic Executiv al C.C. al P.C.R., in 
cadrul cărora au fqst dezbătute și 
adoptate o seamă de măsuri si 
programe de cea mai mare însem
nătate pentru realizarea exemplară, 
la toți indicatorii, a planului pe 
acest, an hotăritor al cincinalului, 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a patriei noastre. Desfășurin- 
du-se intr-un moment cind între
gul popor se pregătește să intim- 
pine cu noi succese in muncă ale
gerile de deputați de la 17 martie, 
să cinstească cu aleasă bucurie și 
justificată mindrie patriotică 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului, aceste evenimente se 
înscriu in practica profund demo
cratică promovată de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
CeauȘesCul de a se consulta șl 
de a dezbate sistematic cu acti
vul de partid și de stat, cu cadre 
de conducere, specialiști și oameni 
ai muncii din diferite sectoare pro
blemele fundamentale ale înfăp
tuirii Programului partidului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Ca in atitea alte împrejurări din 
cei 20 de ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
și de această dată s-au evidențiat 
în mod strălucit rolul determi
nant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în conducerea complexu
lui proces de dezvoltare și perfec
ționare necontenită a întregii acti
vități economice, consecventa re
voluționară și clarviziunea științi
fică cu care acționează pentru 
ridicarea acesteia la nivelul cerin
țelor și exigențelor actualei etape 
a construcției socialiste in patria 
noastră, pentru folosirea deplină, 
cu înaltă eficiență a întregului po
tențial productiv și a resurselor 
materiale ale economiei naționale.

tri vederea asigurării progresului 
neîntrerupt al patriei și creșterii 
continue a bunăstării poporului.

Consfătuirea de lucru de la C.C.

ționat in unitățile economice pen
tru realizarea planului pe primele 
două luni ale acestui an, cu deo
sebire la export și in domeniul in-

deosebit de. aspre ale acestei ierni 
au împiedicat realizarea ritmică a 
planului — pentru asigurarea în
deplinirii în bune condiții a tuturor 
indicatorilor de plan pe anul 1985.

• în toate unitățile economice un efort 
susținut pentru asigurarea tuturor condițiilor 
necesare îndeplinirii planului la producția 
fizică și la export

• Maximă răspundere pentru înfăptu
irea neabătută a programelor privind spo
rirea producției de cărbune, țiței și energie 
electrică adoptate de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

• în fiecare întreprindere, la fiecare loc 
de muncă să se asigure organizarea opti
mă a activității pe schimburi, în conformi
tate cu Programul privind asigurarea ali
mentării cu energie electrică a consumato
rilor industriali

• Acțiuni ferme pentru economisirea 
severă a energiei și combustibililor, pentru 
respectarea strictă a normelor de consum 
aprobate

Bl P.C.R. și ședința Comitetului 
Politic Executiv au analizat, in lu
mina obiectivelor și sarcinilor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, modul în care s-a ac-

vestițiilor, precum și măsurile ce 
se impun pentru recuperarea in
tr-un timp cit mai scurt a restan
țelor înregistrate în ianuarie si fe
bruarie — cind condițiile climatice

Realizarea in bune condiții a 
«■. planului la toți-indicatorii impune 

asigurarea bazei energetice, repar
tizarea, gospodărirea judicioasă, 
economisirea severă a resurselor 
energetice. în acest sens, in cadrul 
ședinței Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. au fost exami
nate și aprobate o serie de progra
me de o deosebită însemnătate 
pentru realizarea planului pe acest 
an la producția de cărbune, țiței și 

. energie electrică, precum și pen
tru asigurarea alimentării cu ener
gie electrică a consumatorilor in
dustriali. Elaborate in conformita
te cu indicațiile secretarului gene
ral' al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. programele stabilesc 
măsuri ferme și eficiente pentru 
creșterea producției de cărbune, ți
ței și energie electrică, pentru re
cuperarea, in trimestrele II și III, 
a nerealizărilor din primele două 
luni ale anului datorită' timpului 
nefavorabil. Sint măsuri de mare 
importanță economică și socială 
pentru Înfăptuirea cărora comitete
le județene de partid, organele de 
conducere colectivă și organizațiile 
de partid din ministere și din în
treprinderile din aceste sectoare 
trebuie să acționeze imediat, cu 
întreaga capacitate organizatorică, 
prin mobilizarea largă a muncito
rilor și specialiștilor pentru folo
sirea deplină, cu Înalt randament 
a instalațiilor, agregatelor, mașini
lor și utilajelor existente, punerea 
la termen in funcțiune a noilor 
obiective de investiții din aceste 
sectoare, buna întreținere si ex
ploatare a mijloacelor tehnice, per
fecționarea continuă a tehnologii
lor de exploatare. întărirea ordinii 
și disciplinei in producție.
(Continuare în pag. a IV-a)

iar din anul 1978 — membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.

Plenara extraordinară a C.C. al 
P.C.U.S. din 13 februarie 1984 l-a 
ales pe K. U. Cernenko secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.

K. U. Cernenko a fost deputat în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. în le
gislaturile VII-XI și deputat în So
vietul Suprem al R.S.F.S.R. in legis
laturile X—XI. în aprilie 1984, la-pri- 
ma sesiune a Sovietului Suprem ' ăl 
U.R.S.S. a celei de-a Xl-a legisla
turi, K. U. Cernenko a fosț ales pre
ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

în înaltele funcții pe care partidul 
1 le-a incredințat, K. U. Cernenko a 
acționat ca un marxist-leninist fidel 
și tenace, luptător activ pentru pace 
și pentru fericirea oamenilor. Bene
ficiind de o foarte bogată experien
ță de viață, de profunde cunoștințe 
teoretice, de remarcabile calități po
litice și organizatorice, el a adus o 
mare contribuție la activitatea co
lectivă a Comitetului Central . al 
partidului in elaborarea și aplicarea 
liniei generale a P.C.U.S., in trans
punerea in viată a hotăririlor Con
gresului al XXVI-lea. in dezvol

ȘEDINJA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
In ziua de 11 martie, Comitetul Politic Executiv al C.C. 

al P.C.R. s-a intrunit în ședință, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in legătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Konstantin Ustinovici Cernenko, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Comitetul Politic Executiv a păstrat un moment de recu
legere in memoria tovarășului Konstantin Ustinovici 
Cernenko. •

Comitetul Politic Executiv a luat următoarele hotăriri :
O delegație de partid și de stat, condusă de secretarul 

general ol Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să participe la funeraliile tovarășului Konstantin Ustinovici 
Cernenko.

Ziua funeraliilor - 13 martie - se declară zi de doliu.
In această zi, posturile de radio și televiziune, precum 

și instituțiile artistice vor prezenta programe adecvate.

TELEGRAMĂ

ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR DE LA 17 MARTIE

Comitetului Central
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MANDATUL DE DEPUTAT - MANDAT DE MUNCA, 
împreună cu cetățenii și in folosul cetățenilor
Creată în preajma alegerilor din anul 1980 - Ia iniția

tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste - „Tribuna democra
ției" s-a înscris în mod pregnant în viața tuturor orașelor 
și satelor noastre, afirmîndu-se ca o modalitate eficientă

de gîndire colectivă și acțiune civtcă, de educare în spi
ritul răspunderii sociale, de participare la dezbaterea și 
soluționarea problemelor obștii.

Această evoluție este deplin evidențiată și de expe
riența și rezultatele unor localități din județele Mehedinți 
și Bistrița-Năsăud.

Cadru optim 
de chibzuință colectivă, 
spre binele oamenilor

Din județul Mehedinți, corespon
dentul „Scînteii", Virgiliu Tătaru, 
rduce exemple edificatoare din două 
ocalități :
...în municipiul Drobeta-Turnu Se- 

■erin, „Tribuna democrației" se or- 
anizșază pe cartiere, zone și cate- 
□ rii socio-profesionale. Propunerile 
aloroase care se rețin cu aceste 
ilejuri se repartizează cu nomina- 
lare precisă, către factorii învestiți 

răspunderi, de regulă deputatu- 
i din circumscripția electorală res- 
ctivă. Se stabilește, totodată, o 
line a priorităților, pornindu-se 

la posibilitățile de materializare 
inițiativei cetățenești.
n cursul anului trecut, in cadrul 
ii „Tribune", cetățenii din cartie- 

Crihala-Vest au făcut, pe bună 
state, o remarcă : se construiesc

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚELE 
MEHEDINȚI Șl BISTRIȚA NĂSĂUD

lună de lună tot mai multe aparta
mente în această zonă a municipiu
lui, dar unitățile comerciale și de 
prestări servicii tind să devină in
suficiente în raport cu populația în 
rapidă creștere, cu cerințele noilor 
locatari. Vasile Nistor — prim-vice- 
președinte al consiliului popular 
municipal și deputat in circumscrip
ția aflată în zona respectivă — a 
preluat această problemă ; a urmă
rit modul de amplasare a noilor 
blocuri de locuințe, cum anume se 
respectă — din faza de proiectare si 
pină la execuție — prevederea ca 
toate blocurile să albă la parter 
spații comerciale, neadmițind nici 
un fel de abatere din partea proiec

tantului sau constructorului. Acțiu
nea a fost sprijinită și de alți doi 
deputați din circumscripții apropia
te. Cetățenii, direct interesați, au 
formulat sugestii privind structura 
categoriilor de unități ce trebuiau 
înființate, .asupra modului de am
plasare a acestora. Muiți dintre ei, 
în timpul liber, au venit în sprijinul 
constructorilor, executind diverse 
lucrări, incepind de la cele de zi
dărie, pină Ia cele de finisaj. Așa 
s-a reușit ca numai in anul trecut 
în Crihala-Vest să se dea in folosin
ță spații comerciale și unități pres
tatoare de servicii care totalizează 
o suprafață folosibilă de peste 4 500 
mp. Pină la finele acestui an, tot in

această zonă vor mai apărea alte noi 
unități de același profil, care vor 
însuma încă 5 000 mp. Se va devan
sa, cu cel puțin trei luni, începerea 
lucrărilor de construcții la noul com
plex comercial, cu p suprafață de 
3 500 mp, ce va fi amplasat tot în 
această zonă. Oameni gospodari, în
tr-un „cartier al hărniciei".

...în comuna Livezile, peste 70 la 
sută din terenuri sint situate în 
pantă. De multă vreme, o suprafață 
apreciabilă — 35 hectare, cu un pro
cent avansat de erodare — era aco
perită de arbuști și mărăcinișuri. La 
o „Tribună a democrației", cetățenii 
au venit cu ideea ca pe această por
țiune de teren să se amenajeze o 
pășune pentru comună, mai ales că 
efectivele de animale in gospodăriile 
populației < se află în creștere. Depu
tați și cetățeni s-au angajat că se 
vor ocupa de această problemă. Și, 
normal, și-au ținut cuvîntul dat. Au
(Continuare în pag. a V-a)

Am aflat cu adîncă mîhnire vestea încetării din 
viață a tovarășului Konstantin Ustinovici Cernenko, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste.

în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului 
Republicii Socialiste România, al poporului român și 
al meu personal, exprim Comitetului Central al 
P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Suprem și Guvernu
lui U.R.S.S., comuniștilor și popoarelor sovietice cele 
mai profunde condoleanțe pentru pierderea grea su
ferită prin încetarea din viață a tovarășului Konstantin 
Ustinovici Cernenko.

în țara noastră sint bine cunoscute personalitatea 
și îndelungata activitate revoluționară ale tovarășului 
Konstantin Cernenko, militant de seamă al partidu
lui comunist și al statului sovietic, care și-a consacrat 
viața înfăptuirii politicii P.C.U.S. de edificare a socia
lismului și comunismului în Uniunea Sovietică. în 
funcțiile de înaltă răspundere încredințate de partid, 
iar în ultima parte a vieții sale — în calitate de se
cretar general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și președinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. — tovarășul 
Konstantin Cernenko a adus o mare contribuție la. 
elaborarea și transpunerea în viață a politicii interne 
și externe a partidului și gatului sovietic, la perfec
ționarea societății socialiste dezvoltate în Uniunea So
vietică, a programelor de dezvoltare economico-so- 
cială multilaterală a patriei. în același timp, el a mi
litat pentru triumful cauzei păcii, destinderii și co
laborării internaționale, pentru înfăptuirea aspirații
lor vitale ale popoarelor de preîntîmpinare a unui

MOSCOVA 
război nuclear, pentru oprirea cursei înarmărilor și 
interzicerea militarizării spațiului cosmic, pentru re
ducerea armelor nucleare pină la eliminarea lor to
tală din Europa și din lume, pentru dezarmare și 
securitate internațională.

în perioada în care tovarășul Konstantin Ustinovici 
Cernenko s-a aflat la conducerea partidului și statu
lui sovietic, relațiile tradiționale de prietenie șl cola
borare multilaterală româno-sovietice au fost ridicate 
la un nivel și mai înalt, s-au intensificat raporturile 
pe linie de partid și de stat, s-a extins cooperarea eco
nomică, tehnico-științifică și în alte domenii de acti
vitate. în acest cadru, întîlnirea și convorbirile pe 
care le-am avut cu tovarășul Konstantin Cernenko in 
luna iunie 1984, înțelegerile la care am ajuns s-au 
înscris ca un moment de însemnătate deosebită în în
tărirea prieteniei și conlucrării româno-sovietice.

Ne exprimăm ferma convingere că și în viitor re
lațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, dintre România și 
Uniunea Sovietică vor continua să se dezvolte, spre 
binele și în interesul popoarelor noastre prietene, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

împărtășind marea durere pe care comuniștii, oame
nii sovietici o încearcă în aceste momente grele, vă 
exprimăm; dragi tovarăși, sentimentele noastre de 
profundă compasiune. Sîntem convinși că Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice va acționa cu și mai 
multă energie pentru accelerarea înaintării Uniunii 
Sovietice pe calea construcției socialismului și comu
nismului, pentru înfăptuirea aspirațiilor de bunăstare, 
fericire și progres ale popoarelor sovietice, .pentru 
triumful păcii și înțelegerii între popoare.

Vă rog să transmiteți familiei îndoliate sincerele 
noastre condoleanțe. «*

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
I
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ITINERARE
ALE MUNCII Șl CREA ȚIEI 

SOCIALISTE
Județ de necontenit progres - e- 

conomic, științific, social, cultural — 
care a cunoscut, asemenea tuturor 
zonelor țării, o puternică dezvoltare, 
mai ales în perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidului, 
prin munca pasionată, în strînsă uni
tate, a tuturor fiilor acestor străbune 
meleaguri românești.

IfBlO O w s *
Județ puternic industrializat, cu oa

meni care își îndeamnă mereu pașii 
pe drumul noului, potrivit orientă
rilor și indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sibiul, asemenea întregii țări, în- 
tîmpină apropiatele alegeri de la 17

martie cu un remarcabil bilanț de în
făptuiri în toate domeniile.

Parcurgînd itinerarele muncii • și 
creației sibienilor, ne vom opri doar 
la o parte din multitudinea împliniri
lor actualei legislaturi care, alăturate 
obiectivelor prefigurate de cincinalul 
viitor, dau un și mai pronunțat relief 
însuflețitorului tablou al Sibiului de 
azi și de mîine.

Progresul tehnic în permanentă ofensivă
La Casa alegătorului din cir

cumscripția electorală nr. 34 Sibiu 
am întîlnit vreo 10—15 oameni 
care răsfoiau pliantele abia sosite 
din tipografie.

— Ce vă reține atenția mal mult 
și fhai mult din aceste pliante ? — 
îl întrebăm pe loan Stimeriu, sudor 
de înaltă calificare la întreprinde
rea „Independența".

— Totul ! Pentru că totul se lea
gă strîns ca o sudură bine făcută. 
Adică tot ce s-a realizat în actua
la legislatură în domeniul economic 
și se oglindește cu claritate in în
făptuirile social-culturale, în creș
terea nivelului nostru de trai. Să 
luăm, de exemplu, industria. înalta 
apreciere făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
la marea adunare populară din 
Sibiu, organizată cu prilejul noii 
vizite de lucru din anul trecut în 
județul nostru, nu va fi uitată 
multă vreme de sibieni. Subliniind 
realizările noastre din acești ani, 
secretarul general al partidului a 
spus. între altele, că în județul 
Sibiu „s-a creat o puternică Indus
trie, care in multe domenii se află 
la nivelul cel mai inalt al tehni
cii și calității pe plan mondial".

Ca în multe alte unități econo
mice din țară, la întreprinderea 
„Independența" și întreprinderea 
de piese auto din Sibiu, la între

prinderea metalurgică de metale 
neferoase Copșa Mică. Ia Mediaș, 
la Mîrșa și în alte centre muncito
rești au fost puse în funcțiune, în 
actuala legislatură, noi și moderne 
capacități de producție. într-ade- 
văr, în anii acestei, legislaturi, in
dustria sibiană a marcat o creștere 
continuă a nivelului calitativ al 
producției, în primul rînd printr-o 
puternică ofensivă a progresului 
tehnic. Datorită politicii înțelepte 
a partidului de dezvoltare și mo
dernizare puternică a industriei, 
întreprinderea „Independența", de 
exemplu, a fost dotată cu mașini 
și utilaje de înaltă tehnicitate și 
productivitate, s-au introdus în 
fabricație peste 40 de tehnologii 
noi. a fost pus în aplicare un 
amplu program de perfecționare a 
calificării întregului personal mun
citor. Tot aici a început de curînd 
să se materializeze sarcini Impor
tante din programul energeticii 
nucleare a țării, s-a trecut la exe
cuția unui program special de 
utilaje complexe pentru tratament 
termic. în producția de unicate 
există permanent comenzi de uti
laje pentru construcția de mașini, 
industria chimică, industria mate
rialelor de construcții, o bună 
parte din ele fiind solicitate și la 
export.

...In aceeași zl. Ia Centrul teri

torial de calcul din Sibiu avea loc 
un eveniment aparte, pregătit timp 
de mai multe luni. în prezența 
specialiștilor centrului și a unor 
colaboratori apropiați de la între
prinderile „Independența" și „Ba
lanța" avea loc punerea in 
funcțiune pe ștand a unui nou 
tip de robot industrial pentru su
dură. destinat întreprinderii me
canice Mîrșa. O scurtă manevră 
electronică și bijuteria tehnicii de 
vîrf începe să execute operații de 
mare dificultate și înaltă precizie. 
Reușită deplină !

— Conștiința că bătălia pentru 
nou trebuie dată zi de zi există 
la toți muncitorii și specialiștii 
întreprinderilor sibiene — ne spu
ne inginerul Ilie Constantin, direc
torul Cabinetului județean de 
organizare economico-socială. Nu
mai în actualul cincinal au fost 
aplicate aproape 400 de tehnologii 
noi care. împreună cu perfecțio
nările tehnice realizate prin creația 
originală, au adus un spor în 
valoare de 2,7 miliarde Iei la 
producția-marfă. Prin progres teh
nic și pe baza dezvoltării unor 
capacități productive, construcția 
de mașini și chimia dețin astăzi 
peste 50 la sută din valoarea, 
producției-marfă industrială a ju
dețului, producție care in 1985 se 
ridică la peste 47 miliarde lei.

Totodată, este de subliniat fap
tul că Sibiul a ajuns să se situeze 
astăzi pe primele locuri în țară in 
industria tricotajelor, a țesăturilor 
de lină și tip lină, a sticlăriei și 
cristalului, ca și in producția de 
autobasculante, autospeciale si 
Altele.

— In fiecare din acești ani ai 
actualei legislaturi a fost organi
zată la Sibiu tradiționala „Expozi
ție a realizărilor economiei județu
lui" — ne spune sudorul șef de 
echipa Aurel Kast, de la între
prinderea de utilaje și piese de 
schimb din Sibiu. De fiecare 
dată, expoziția a atras atenția 
și interesul tuturor vizitatorilor 
atît prin multitudinea și va
rietatea produselor, cit mai ales 
prin înaltul lor nivel calitativ 
de execuție, prin noutățile tehnice, 
de la un an la altul tot mai nu
meroase și mai importante. între 
acestea s-au remarcat și se remar
că produse de înaltă calitate și 
competitive, cu consumuri mate
riale reduse, pe care le realizăm 
cu răspundere, pricepere și pasiu
ne, așa cum ne sint cerute de ho- 
tărîrile partidului. Hotărîri izvorî- 
te din dorința fierbinte a întregu
lui popor de a urca noi trepte ale 
progresului și civilizației pe dru
mul devenirii noastre socialiste și 
comuniste.

----------- -------- FILE DE ISTORIE-------------------- ț
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4 IULIE 1984. In cadrul unei noi și fructuoase vizite de lucru in județul Sibiu, 
ț tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, analizează la fața \ 
Iț locului posibilitățile de modernizare și diversificare a producției, de creștere a calității și \ 
ț eficienței acesteia.

Ani buni și pentru rodnicia pămintului
Vorbind cu sibienii despre agri

cultura județului lor nu se poate 
să nu ajungi repede de tot la zoo
tehnie, îndeletnicire cu îndelungată 
tradiție pe aceste plaiuri. Si ajun- 
gind la zootehnie, vine deîndată 
vorba și de Poiana Sibiului, co
mună mare, prinsă în brațele mun
telui, despre care cineva spunea 
că pare „o planetă de primă mări
me a oieritului". Ca și Jina, ca și 
Săliște, Tilișca, Rășinari, Sadu...

— Si dacă tot ați venit in Po
iana. aveți prilejul să cunoașteți 
multe luyuri cu care ne mindrim 
— ne spune Aron Belașcu, prima
rul comunei. Mai greu e să-i găsim 
pe oieri. E anotimpul mieilor. Mai 
toți sint plecați în aceste zile 
unde-și au turmele. Se anunță o 
„recoltă" record.

Semn bun 1 Potrivit datelor re
centului recensămint, numărul oi
lor din Poiana Sibiului a crescut 
de la 29 500 în 1981 la peste 53 000 
în prezent.

— Semn bun — reia primarul — 
pentru că ne vom face planul și 
la coptractele încheiate pentru fon

dul de stat. Toți poenarii privesc 
cu cea mai mare răspundere pro
gramul de autoaprovizionare. No- 
tați-i pe fruntașii între fruntași : 
Nicolae Branga, Victoria Dobrotă, 
Constantin Mânu, Nicolae Sutană 
și foarte multi cu numele Dăncilă. 
Știți cit a livrat anul trecut la 
fondul de stat unul dintre ei. Du
mitru Dăncilă 7 Nu mai puțin de 
63 de oi, 145 miei, doi porci, două 
bovine adulte, 1 800 kilograme 
brinză. 2 400 kilograme lină. La 
fel e și Ana Dăncilă, care-i can
didată la deputăție în comuna 
noastră pentru alegerile de Ia 17 
martie. Nici pe ea n-o găsim acum, 
are întîlnire cu alegătorii în cir
cumscripția nr. 7 în care candi
dează.

Am mers la întîlnirea Anei cu a- 
legătorii. La încheierea acesteia, 
ne-a spus :

— Fiecare întîlnire cu alegătorii 
îmi dă mare bucurie, fiindcă îi văd 
mulțumiți. Au și de ce. Punînd 
mina și la treburile gospodărești 
ale comunei, in actuala legislatu
ră, cu ajutorul lor am introdus in

case apă la robinet, am ridicat o 
sală a tineretului,, am sporit supra
fețele de pășune. Și noi, poenarii, 
ca de altfel toți oamenii muncii 
din agricultură, depunem toate 
eforturile pentru îndeplinirea sar
cinilor de mare răspundere în 
dezvoltarea zootehniei, in acțiunile 
de bună gospodărire și' înfrumuse
țare a comunei, de creștere a ni
velului nostru de trai.

Relatindu-i cele văzute șl auzi
te la Poiana Sibiului, directorul 
direcției agricole județene, ingine
rul Iosif Tutulea, ne-a spus :
• — Ne mindrim, de asemenea, și 
cu alte comune — Poplaca, Alțina, 
Miercurea Sibiului, Brater, Avrig. 
Prin ample lucrări de moderni
zare și printr-o grijă deosebită 
pentru asigurarea unor furaje de 
bună calitate, oamenii din aceste 
comune au dezvoltat mult zooteh
nia. în acest fel, efectivele de ani
male au crescut în primii patru-ani 
ai acestui cincinal cu 7 600 bovine, 
110 000 oi, 75 000 porcine. Dar am
bițiile sibienilor nu se opresc aici.

Prin programele stabilite urmează 
ca in viitoarea legislatură să rotun
jim efectivele la 228 000 bovine, 
228 800 porcine, 715 500 oi, 1.65 mi
lioane păsări. Dar și în ce privește 
celelalte sectoare s-au făcut pași 
înainte, sporul producției agricole 
în acești ani fiind mai mare 
cu peste 70 la sută față de cinci
nalul precedent, iar în 1984 s-a ob
ținut cea mai mare producție la 
griu, orz, porumb și sfeclă de za
hăr din istoria județului. în 
perspectiva cincinalului viitor va fi 
înregistrat un salt și mai mare, 
producția sectorului vegetal ur- 
rrftnd să crească atît prin lucrarea 
mai bună a pămintului, cit și prin 
lucrări de hidroameliorații, redigd 
circuitului agricol importante su
prafețe de teren. Fără îndoială însă, 
hotăritor pentru transpunerea în 
viață a cerințelor noii revoluții 
agrare va fi modul în oare vom 
munci, cu dăruire și pasiune, astfel 
incit pămintul să devină tot mai 
rodnic, pentru a realiza, și în con
dițiile județului nostru, din zona a 
treia, producții mari și stabile.

AM VOTAT,
AM ÎNFĂPTUIT:
• Volumul investițiilor în actuala legisla

tură a fost de 14,328 miliarde lei.
• Au fost puse în funcțiune 185 noi ca

pacități industriale și agrozootehnice.
• 63 la sută din producția-marfă indus

trială o dețin acum produsele noi și mo
dernizate.
• Produsele industriei sibiene se expor

tă în peste 80 de țâri ale lumii.
• Producția agricolă a sporit in cinci ani 

cu peste 70 la sută.
• Volumul desfacerilor de mărfuri cu 

amănuntul a sporit cu aproape 1,2 miliar
de lei.
• Au fost date in folosință 85 noi săli de 

clasă, internate și laboratoare școlare, săli 
de gimnastică.

VOM VOTA,
VOM ÎNFĂPTUI:
• Valoarea producției-marfă industriale 

va crește cu 14,740 miliarde lei, ajungind in 
1990 la 61,811 miliarde lei.
• In viitoarea legislatură vor fi construi

te și date in folosință - in Sibiu, Mediaș, 
Cisnădie, Agnita, Dumbrăveni, Ocna Sibiu
lui și in localități rurale - aproape 10 000 
noi apartamente.
• Potențialul productiv al pămintului va 

spori prin executarea lucrărilor de comba
tere a eroziunii solului pe 143 553 hectare 
și a celor de desecare - pe 31 000 hectare; 
de asemenea, vor fi irigate 18 550 hectare.
• Vor fi construite noi spații comerciale 

in suprafață totală de 26 850 mp.
• Zestrea învățămintului va spori cu 14 

școli noi.
• Pentru îmbunătățirea asistenței medi

cale, la Sibiu, Mediaș, Cisnădie și Mîrșa 
vor fi date in folosință noi dispensare.
• Prin măsurile privind dezvoltarea bazei 

materiale a turismului vor fi construite noi 
complexe hoteliere la Bîlea și Păltiniș.

Ilustrate din 
marele album 
al împlinirilor 
social-culturale

La întrebarea „De ce Si
biul editează atit de 
multe ilustrate 7“ s-ar 
putea primi mai multe răs
punsuri. Pentru că aici în- 
tîlnești la tot pasul tablouri 
pitorești — cu Făgărașii, 
Oltul, Tîrnavele, „codrii 
verzi de brad și cimpuri de 
mătase" — pentru că aici 
găsești nestemate ale 
culturii șl arhitecturii, pen
tru că aici e „Transfăgă- 
rășanuP1, aici Păltinișul... 
Desigur, poate fi luat în 
considerare și răspunsul că 
la Sibiu se află o presti
gioasă întreprindere poli
grafică, unde se tipăresc 
nu numai albume de artă, 
lucrări științifice și dicțio
nare. ci și ilustrate. Iată 
însă și un răspuns al to
varășului Gheorghe Lăză- 
roiu, reputat artist-foto- 
graf sibian, membru al Fe
derației internaționale de 
artă fotografică și autor al 
unui impresionant număr 
de ilustrate sibiene :

— Tot ce am înfăptuit în 
actuala legislatură și in ju
dețul nostru, pe plan eco
nomic, social și cultural, e 
atît de măreț și atit de fru
mos incit merită o sume
denie de ilustrate.

— Ce realizări ale aces
tor ani ați surprins în 
prim planul obiectivului 
fotografic ?

— într-o zl de vară a 
anului trecut am surprins 
de pe dealul Dăii cadrul 
unic in frumusețe al Sibiu
lui cu zidurile sale vechi 
de apărare, înconjurate 
acum de cele 12 cartiere 
poi de locuințe, din care 
unele fipalizate în acești 
ultimi cinci ani, cum sint 
„Vasile Aaron" și „Ștrand", 
iar altele abia începute — 
Valea Aurie și cel din Zona 
Gării.

Este locul să subliniem 
faptul că numai în actuala 
legislatură s-au construit 
în județul Sibiu peste 
13 400 apartamente. Ca să 
le cuprinzi pe toate ți-ar 
trebui o „ilustrată" cit... 
județul de mare. In care 
să încapă și noul tronson 
de autostradă dintre Sibiu 
și Veștem, cele două po
duri rutiere din Sibiu și

♦

Mediaș, cele două dispen
sare și stația de salvare 
date în folosință in Sibiu, 
rețelele de distribuire a 
apei extinse cu aproape 
90 kilometri și multe al
tele.

Alte Ilustrate deosebit de 
sugestive ale legislaturii 
înfățișează noul centru ci
vic al Mediașului. Iată și 
magistralele noi ale Sibiu
lui cu linii de troleibuz 
date în folosință acum doi 
ani, noile deschideri stra
dale și aliniamentele spa
țioaselor unități comer
ciale din modernul cartier 
„Vitrometan" din Mediaș. 
Și fotoreporterul nu va 
lipsi nici de la darea în fo
losință, foarte curînd, a 
noului spital județean cu 
430 de locuri. După cum 
n-a lipsit nici de la mo
mentele inaugurale în cul
tura sibiană.

— In fototeca mea — ne 
spune el — păstrez cîteva 
„ilustrate" de la dezvelirea 
monumentalei statui a Iui 
Gheorghe Lazăr în Piața 
Republicii din Sibiu, de la 
zecile de premiere ale Tea
trului de stat și ale Teatru
lui de păpuși din Sibiu, 
ambele și cu secții de lim
bă germană, de la inaugu
rarea teatrelor muncitorești 
din Sibiu și de la Mîrșa, ca 
și de la sutele de manifes
tări culturale din cadrul 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", care 
reunește la această a V-a 
ediție aproape 37 000 de ar
tiști amatori români, ger
mani, maghiari. La fel de 
grăitoare sint și imaginile 
de Ia tradiționalul festival 
„Cibinium", ajuns în acest 
an Ia a XVIII-a ediție, ca 
și cele de la inaugurarea 
noului cinematograf cu 400 
de locuri din Mediaș sau 
de la manifestările filialei 
Uniunii artiștilor plastici 
și cite altele ! La 17. mar
tie voi fi și eu in fata ur
nelor, atit pentru a-mi da 
votul candidaților Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste, cit și pentru a 
surprinde pe peliculă noi 
imagini cu și despre bucu
ria sibienilor în această zi 
frumoasă a țării.

Permanența 
unor frumoase tradiții A

Cu toate că se inse
rase cind am ajuns la 
Rășinari, Ana și Ion 
Omotă, bine cunoscuți 
creatori populari în 
arta cojocăritului, erau 
înconjurați și de cîțiva 
tineri care locuiesc pe 
ulițele învecinate.

— Sintem aici de 
cind ne știm, ca și 
dragostea pentru tot 
ce-i place rășinărea- 
nului — un strai fru
mos, un pieptar cu 
țesătură aleasă. Si 
pentru ca îndeletnici
rea cojocăritului să nu 
se piardă, mai adu
cem pe lingă noi co
pii din sat la cite o 
oră-două de lecții 
practice. Si nici'un e- 
fort nu este prea mare 
cind e vorba de păs
trarea și îmbogățirea 
artei noastre popu

lare. Și ceea ce se 
face acum în țară, ca 
și in județul nostru 
este vrednic de toată 
laudă.

Numai In județul 
Sibiu au apărut in ul
timii ani 11 muzee 
sătești, cum e cel din 
Rășinari, iar in a- 
ceastă legislatură au 
fost organizate zeci de 
expoziții ale creatori
lor populari la Com
plexul muzeal din Si
biu, ca și la Muzeul 
satului din București, 
unde au participat și 
soții Omotă cu lucră
rile lor măiastre. Un 
adevărat record a în
registrat și numărul 
formațiilor artistice, 
care a ajuns acum la 
peste 1 800, in cadrul 
cărora tineri și virst- 
nici — români, ger

mani, maghiari — £și 
pot pune în valoare 
aptitudinile creatoare 
în cadrul Festivalului 
național „Cântarea 
României".

La plecare, mama 
„Anița", cum e cunos
cută în Rășinari, a ți
nut să ne arate și ci- 
teva tablouri din „ca
mera din față". Ne-a 
explicat: „Sint diplo
mele noastre de 
laureați la „Cînta- 
rea României". Ve
deți cine le semnea
ză 2 Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu! Omul de 
omenie, conducătorul 
iubit, pe care și noi, 
sibienii, asemenea tu
turor fiilor țării, îl 
înconjurăm cu toată 
dragostea și recu
noștința.
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• In perioada 1981 — 1984 s-a obținut o producție 
medie anuală de peste 21,5 MILIOANE TONE cereaie, 
față de 19,5 milioane tone cît a fost media anuală în 
cincinalul 1976—1980.

• Agricultura beneficiază î acest an de peste
2,4 MILIOANE TONE îngrășate chimice, adică-cu 
aproape 1,3 milioane tone mcnult decît în

• In anul 1934, la cultura griului, 
realizat producții medii mai mari de 5 000 kg la hectar, 
iar la porumb, 78de unități au obținut PESTE 10 000 KG 
boabe la hectar, dintre care 9 unități au realizat MAI

216 unități au

• La sfîrșitul anului 1985, efectivele de animale vor
înregistra următoarele niveluri : bovine
capete, porcine - 15 000 MII capete, ovine și caprine 
16 200 MII capete.

• In anul 1934, la cultura griului, 216 unități au 
realizat producții medii mai mari de 5 000 kg la hectar, 
iar la porumb, 78 de unități au obținut PESTE 10 000 KG 
boabe la hectar, dintre care 9 unități au realizat MAI 
MULT DE 20 000 KG știuleți la hectar.

• La sfîrșitul anului 1985, efectivele de animale vor 
înregistra următoarele niveluri: bovine — 9 000 MII 
capete, porcine - 15000 MII capete, ovine și caprine 
16 200 MII capete.

r

UN f PENTRU împlinirile socialiste ale prezentului,

alegerile 
de la

unit pentru viitorul luminos al patriei noastre

AGRICULTURA
[ calea înfăptuirii noii revoluții agrare
zultatele pe care le avem în agricultură demonstrează cu putere superioritatea orînduirii noastre 

socialia agriculturii de stat și cooperatiste, care dă posibilitatea folosirii largi a mecanizării, a chimizării, 
a apliĂ cuceririlor științei-și face ca agricultura noastră să se înscrie cu pași fermi pe calea noii revo
luții care înseamnă atît transformarea omului, dar și ridicarea producției agricole la un nivel superior.

NICOLAE CEAUȘESCU
s>

DE LA O /SLATURĂ LA ALTA ----------------------

TRANSFORMĂRI ÎN)IT0ARE ÎN DEZVOLTAREA 
Șl MODERAREA AGRICULTURII

Cea mai marțproducție cerealieră
din storia țării

Dinamica producției globale ag^
(în procente)

1976-1980

• In cincinalul 1981-1985 se realizează un ritm 
mediu anual de creștere a producției globale agricole 
de 4,5-5 LA SUTĂ.

• In anul 1984 s-a obținut cea mai mare producție 
cerealieră din istoria țării, realizîndu-se peste 1 000 DE 
KILOGRAME pe locuitor.

• Comparativ cu anul 1979, la cereale păioase s-a 
obținut anul trecut o producție totală cu 3,2 MILIOANE 
TONE mai mare. Recoltele medii la hectar au crescut, în 
această perioadă, practic la toate culturile.

• Efectivele de animale vor fi la sfîrșitul anului 1985 
de 1,4 ORI mai mari decît cele existente în 1980 și de 
2 OR! mai mari decît în 1965.

- FILE DE ISTORIE —

Investiții) sporite la temelia
crește ii forței productive

• Investițiile alocate agriculturii lai 'n acest an 
sînt de peste 2 ORI mai mari de<cele realizate în 
întreaga perioadă 1951-1960.

Dinamica fondurilor de investiții 
(în milioane lei)

121900
1976•1980

Sporirea producției totale de cereale 
(în mii tone)

12 IULIE 1984. O secvență grăitoare din mulțimea imaginilor ce ilustrează prezența 
constantă a secretarului general al partidului in mijlocul celor ce muncesc pe ogoare, 
rodnicul dialog de lucru cu oamenii satului asupra căilor de modernizare a acestei ramuri 
de bază a economiei naționale, de creștere a producției vegetale și animale, lată, în ima
ginea de față, un aspect din timpul vizitei de lucru din anul trecut în județul Constanța, 

cînd au fost analizate posibilitățile de creștere a producției de cereale.

• Din cele peste 174 000 tractd ?' 58 000 combine 
autopropulsate, de care dispurastâzi agricultura, 
aproape 40 LA SUTĂ au intrat Ratarea unităților de 
mecanizare în anii actualei legisl<r'-

J

recote mai mari și sigure

1986-1990

F
J

PERSPECTIVE INSUFEETIME DESCHISE 
DE CONGRESUL AL XIII-LEA AL PARTIDULUI

• In cincinalul 1986—1990, (producția 
globală agricolă va spori într-un ritm mediu 
anual de 5,4—5,8 LA SUTĂ, iar producția 
netă agricolă - într-un ritm mediu anual 
de 7,1-7,5 LA SUTĂ.
• Pentru dezvoltarea agriculturii se va 

□ loca un volum de investiții de peste 190 
MILIARDE LEI.
• Suprafața agricolă a țării seva majora 

cu PESTE 500 MII HECTARE, prin intro
ducerea în cultură a unor terenuri neagri
cole și îndeosebi neproductive.
• In concordanță cu .prevederile Progra

mului național de îmbunătățiri funciare, în 
perioada 1986—1990 se vor amenaja pentru 
irigații 1,8-2,3 MILIOANE HECTARE, ajun- 
gîndu-se astfel la sfîrsitul cincinalului la 
5,5-6 MILIOANE HECTARE.
• Tot în această perioadă vor fi efec

tuate lucrări de desecări pe 1,5 MILIOANE 
HECTARE și de combatere a eroziunii solu
lui pe 800 000 HECTARE.
• Cantitatea de îngrășăminte chimice 

de care va beneficia agricultura va ajunge 
la 3,5 MILIOANE TONE substanță activă,

Suprafața agricolă angajată pentru irigații 
(în miiiectare)

• Agricultura dispune de o suprafață totală amena
jată pentru irigații de 2 812 MII HECTARE, ceea ce 
reprezintă peste 25 LA SUTĂ din suprafața arabilă 
a țării.

• In perioada 1981-1984, suprafața amenajată pen
tru irigații a crescut cu aproape 500 MII HECTARE ; tot
odată s-au efectuat lucrări de desecare și de combatere 
a eroziunii solului pe o suprafață de peste 1 MILION 
HECTARE.

• Dintre sistemele mari de irigații date în funcțiune 
sau aflate în execuție în actuala legislatură se detașează, 
prin dimensiunea și importanța lor economică, cele din 
zona Giurgiu - Răsmirești, Ialomița - Călmățui, Terasa 
— Covurlui și din complexul de irigații Carasu.

— v

în continuă creștere
9

revenind 335—380 kg pe un hectar de teren 
arabil.
• La sfîrșitul viitorului cincinal, agricul

tura va dispune de 180 MII tractoare și de 
o sistemă de mașini de înalt randament, 
care vor efectua simultan mai multe ope
rații.
• Producția totală de cereale urmează 

să ajungă, în anul 1990, la 30-32 MILI
OANE TONE ; niveluri superioare de pro
ducție sînt prevăzute și la celelalte culturi 
vegetale.
• Un accent deosebit se va pune pe 

dezvoltarea zootehniei, a cărei pondere în 
producția agricolă va ajunge în 1990 la 
46—48 LA SUTĂ. Efectivele de animale vor 
ajunge, la sfîrșitul viitorului cincinal, la 
11 MILIOANE bovine, 15-,’fi MILIOANE 
porcine, 28-30 MILIOANE ovine și ca
prine și 80 MILIOANE păsări ouătoarc
• In cincinalul 1986—1990 se vor asigura- 

îmbunătățirea structurii pe vîrste a popu
lației ocupate în agricultură, precum și per
fecționarea pregătirii profesionale prin ca
lificarea a 590 MII persoane. .

1990

1984

1980

SCÂNTEIA — marți 12 martie 1985

Producția vegetală și animală

MULT DE 20 000 KG știuleți la hectar.

9 000 MII

1984

1980

1990

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!

rAFIȘ ELECTORAL

*

Votînd candidații Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, votați pentru dezvoltarea și modernizarea 
continuă a agriculturii, pentru creșterea producției 
agricole, pentru transformarea radicală a felului de 
muncă și de viață al țărănimii noastre, al tuturor 
locuitorilor de la sate, pentru sporirea contribuției 
acestui sector de bază al economiei naționale la pro
gresul și prosperitatea patriei noastre, la asigurarea 
bunăstării poporului!

(Pin Manifestul Frontului Democrației și Unității Sociali'*
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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL rQLAE CEAUȘEȘCU 'y

MUNCĂ SUSȚINUTĂ, BINE 0RGAI7A TĂ PENTRU 
REALIZAREA EXEMPLARĂ A SARCINIIR ECONOMICE

1N SECTORUL ENERGETIC - LUCRĂTORI 
cu Înaltă pregătire profesională i
In ultimii ani s-au făcut eforturi 

materiale și financiare deosebit de 
mari pentru dezvoltarea și moder
nizarea bazei tehnico-materiale din 
energetică. Centralele termo și hi
droelectrice nou construite sau mo
dernizate și extinse au fost dotate 
cu echipamente și instalații de mare 
randament și complexitate tehnică. 
In aceste condiții este de la sine în
țeles că muncitorii și specialiștii din 
unitățile energetice trebuie să aibă 
un nivel cit mai ridicat de cunoș
tințe profesionale, astfel că toate 
agregatele să funcționeze la nivelul 
maxim al parametrilor, asigurin- 
du-se în același timp o deplină si
guranță în exploatare a fiecărei ca
pacități și a sistemului energetic 
național în ansamblul lui.

La recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
tovarășul NIC&LAE CEAUȘESCU a 
subliniat necesitatea de a fi revăzut 
întregul sistem de pregătire a cadre
lor de energeticieni și, pe această 
bază, să se asigure pentru acest im
portant sector al economiei naționa
le cadre de muncitori și specialiști 
cu o înaltă calificare tehnică și pro
fesională, care să poată acționa cu 
competență pentru buna folosire, în
treținere și reparare a instalațiilor și 
utilajelor din centralele electrice, 
astfel ca acestea să funcționeze la 
capacitatea maximă, să furnizeze țării 
cit mai multă energie electrică.

Ce se întreprinde pentru ridicarea 
pregătirii profesionale a muncitori
lor, maiștrilor, inginerilor și altor 
cadre din unitățile de producere a 
energiei electrice ? Din discuțiile 
avute Ia Ministerul Energiei Elec
trice și Centrul de perfecționare a 
lucrătorilor (C.P.L.) din acest sec
tor de activitate, cu cadre de con
ducere și specialiști am reținut în 
primul rind că există cadrul or
ganizatoric pentru ridicarea pre
gătirii profesionale a energeticie- 
nilor. Numai anul trecut au fost cu
prinși In 'diferite forme de perfec
ționare 14 700 de oameni ai muncii 
din termocentrale șl hidrocentrale, 
din care 11 200 la locul de muncă, 
iar 760 la C.P.L.—M.E.E., participînd 
la diferite cursuri de specialitate. In 
continuare, în acest an este plani
ficată reciclarea in diferite forme 
de pregătire profesională a unui nu

măr de circa 15 000 oameni ai mun
cii. Rămînind tot în domeniul sta
tisticii să menționăm că există un 
număr relativ mare de cursuri — 
circa 55 — pentru lucrătorii din do
meniul producerii energiei electrice.

CARE ESTE CONȚINUTUL 
CURSURILOR ? Răspund ele cerin
țelor actuale ale activității din do
meniul producerii energiei electrice ?

— Diversitatea temelor a fost dic
tată de necesitățile concrete ale uni
tăților, precizează ing. Miron Po
pescu, directorul Centrului de per
fecționare a lucrătorilor din M.E.E., 
de activitățile specifice locurilor de 
muncă din centralele electrice. Am 
căutat să eliminăm temele „la ge
neral". Din experiența dobindită 
de-a lungul anilor, am axat tema
tica pe profesiuni și funcții. Cursul 
de exploatare a părții termomecani- 
ce a centralelor termoelectrice, 
bunăoară, are o anumită orientare 
pentru operatori și alta pentru șefii 
de tură, tocmai datorită atribuțiilor 
diferite ale acestora.

— Aș continua această idee — in
tervine ing. Coman Nicolae, șeful 
compartimentului învățămînt din 
Ministerul Energiei Electrice, pre
zent Ia discuție, arătînd că temati
ca unor cursuri a fost orientată in 
așa fel încît să poată răspunde so
licitărilor exprese ale activității din 
unitățile energetice, îndeosebi din 
termocentralele pe cărbune, care se 
confruntă cu multiple probleme de 
exploatare.

Prin participarea largă a specia
liștilor din toate sectoarele de acti
vitate la stabilirea tematicii cursu
rilor, prin includerea problemelor de 
exploatare de stringentă actualitate, 
în vederea satisfacerii unor cerințe 
practice trebuie să se realizeze, așa 
cum s-a subliniat la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. un cadru favorabil 
pentru o orientare corespunzătoare a 
cursurilor și asigurarea unor cadre 
de muncitori și specialiști cu o înaltă 
calificare tehnică și profesională.

Totodată, o atenție deosebită se im
pune să se acorde pregătirii tematicii 
programelor de instruire și reciclare 
profesională organizate la sediile cen
tralelor electrice. In acest an, la în
treprinderile electrocentrale Tur-

cenî, Rovinari și Anina, de pildă, 
este prevăzută o tematică unică, de
taliată pe fiecare secție, dar care 
este necesar să fie adaptată la spe
cificul diferitelor locuri de muncă.

CUM SE DESFĂȘOARĂ CURSU
RILE ? La realizarea programelor 
de perfecționare, la susținerea 
cursurilor au fost atrași, în afara 
instructorilor de la C.P.L.—M.E.E., 
specialiști de la Institutul de studii 
și proiectări energetice. Institutul 
de cercetări și modernizări energe
tice, din unitățile productive, din 
cadrul Centralei industriale de pro
ducere a energiei electrice și ter
mice. Cooptarea specialiștilor din 
aceste sectoare de activitate permi
te realizarea unor cursuri cuprinză
toare, bazate pe experiența acumu
lată in practica de zi cu zi.

Se poate afirma, așadar, că modul 
de organizare și predare a cursuri
lor este corespunzător, creîndu-se 
ca’drul unei participări active a 
cursanților la dezbaterea diferitelor 
teme. Instruirea teoretică a energe- 
ticienilor este completată și de obli
gația elaborării unor studii de caz 
desprinse tocmai din problemele cu 
care se confruntă centralele elec
trice.

Sint însă cursurile la nivelul ca
drului organizatoric creat, al cerin
țelor reale din unitățile energetice ? 
inainte de a ne referi la o serie de 
exemple concrete trebuie spus că, 
din păcate, așa cum rezultă din in
vestigațiile făcute, în practică exis
tă o serie de neîmpliniri în realiza
rea programelor de pregătire profe
sională. In unele cazuri se schimbă 
temporar lectorii care trebuie să 
susțină anumite teme, datorită unor 
motive obiective sau subiective, iar 
aceste ore de pregătire devin inerent 
„improvizații". Cu prea multă ușu
rință se acceptă astfel de situații, 
care implicit conduc la formalism și 
Irosirea unui timp prețios, consacrat 
în principiu pregătirii profesionale. 
Lipsa cursurilor tipărite pentru 
unele programe de perfecționare 
este resimțită în timpul activității 
de instruire.

In aceeași ordine de idei trebuie 
spus că la sediul centrului de per
fecționare există un număr insufi
cient de cabinete de specialitate, de

standuri și materiale do
cumentare. Ținîndu-se 
seama tocmai de aces
te neajunsuri, in pre
zent, la centrul de per
fecționare a pregătirii 
profesionale a cadrelor 
,se află în curs de rea
lizare simulatoare ale 
camerelor de comandă 
de la grupurile energe
tice de 330 MW și 50 
MW. Efortul material 
care se ‘ face în acest 
sens este de la sifie în
țeles dacă avem în vede
re că pentru simularea 
parametrilor de funcțio
nare a agregatelor se 
vor instala 28 de calcu
latoare și numeroase e- 
chipamente de automa
tizare. Pentru respecta
rea termenului de pu
nere în funcțiune — 
noiembrie a. c. — tre
buie ca întreprinderea 
de calculatoare electro
nice București să ono
reze contractele con
form graficelor stabili
te. Punerea în funcțiu
ne a acestor instalații 
va contribui substan
țial Ia îmbunătățirea 
pregătirii profesionale a 
personalului de exploa
tare. Și aceasta se im
pune cu atît mai mult 
cu cit din analizele e- 
fectuate de Ministerul 
Energiei Electrice la 
centralele termoelectri
ce rezultă că un număr 
ridicat de opriri acci
dentale și ore de stațio
nare a grupurilor ener
getice sînt determinate 
de exploatarea necores
punzătoare a acestora.

Ne-am referit, desigur,
pentru început, numai la cîteva pro
bleme legate de ridicarea nivelului 
de pregătire tehnico-profesională a 
lucrătorilor din domeniul energetic. 
Ele sînt, fără îndoiălă, mult mai 
numeroase.

Prin prisma exigențelor subliniate 
la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. ăl P.C.R. tre- • 
buie să se acționeze cu fermitate 
pentru ca fiecare din măsurile avute

în vedere în domeniul ridicării pre
gătirii tehnico-profesionale a ener- 
geticienilor să fie puse în practică, 
obținîndu-se în cel mai scurt timp 
rezultatele scontate.

Despre problemele pregătirii ca
drelor la locurile de muncă, acolo 
unde își desfășoară zi de zi activi
tatea, ne vom referi intr-un articol 
viitor.

Ion LAZAR

ASffiUMRIA $1 OMMB
RIGUROASA II BAZEI ENERGETICE

(Urmare din pag. 1)
Nici un moment nu trebuie să se 

piardă din vedere că numai înfăp
tuind exemplar și neintirziat aces
te măsuri se vor putea crea con
diții pentru alimentarea ritmică cu 
energie electrică și combustibil a 
unităților economice, pentru bunul 
mers al activității productive in 
toate sectoarele economiei națio
nale. Minerii, petroliștii și energe- 
ticienii au deci înalta' îndatorire 
patriotică de a acționa cu maximă 
răspundere, cu dăruire și stăruință. 
Intr-o ordine și disciplină desăvir- 
șite, pentru ca în perioada ce ur
mează, zi de zi și lună de lună, să 
dea țării tot mai mult cărbune, pe
trol și energie electrică — așa cum 
cer interesele economiei națio
nale, ale noastre, ale tuturor.

In lumina indicațiilor și orientă
rilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a măsurilor și a programelor adop
tate in cadrul Consfătuirii de lucru 
de la C.C. al P.C.R. și al ședinței 
Comitetului Politic Executiv, sar
cini deosebite revin în prezent și 
colectivelor de oameni ai muncii 
din celelalte ramuri ale economiei 
naționale. Acestea sînt chemate să 
stabilească măsuri concrete, să ac
ționeze stăruitor pentru tlssfășu- 
rarea normală a producțjfii in toate 
sectoarele, pentru r<* .itzarea inte
grală a planului r y luna martie și 
lunile următoqrfe ia producția fizi
că și marfă — acordîndu-se o aten
ție deosebită producției destinate ex
portului — precum și pentru recu
perarea treptată a restanțelor înre
gistrate in lunile ianuarie și februa
rie, astfel încît planul pe anul 1985 
să fie realizat la toți indicatorii.

In strînsă concordanță cu exigen
tele formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prevederile -Progra
mului privind asigurarea alimen
tării cu energie electrică a consu
matorilor industriali, adoptat de re
centa ședință a Comitetului Poli
tic Executiv, în toate întreprinde
rile trebuie să se treacă neintir
ziat la folosirea cit mai judicioasă 
și economisirea drastică a energiei, 
incepind de la organizarea optimă 
a lucrului pe schimburi și pînă la 
eliminarea oricăror forme de risi
pă. In acest sens, se cere să fie 
bine înțeles că fiecare unitate eco
nomică și fiecare produs trebuie 
să se încadreze cu strictețe in nor
mele de consum prevăzute, că este 
necesar ca în fiecare întreprindere 
să se acționeze hotărît. cu'răspun
dere, pentru reducerea continuă a 
consumurilor — chiar sub nivelu- 
lile planificate. Aceasta este o con
diție fundamentală pentru echilibra
rea balanței energetice a țării, ali
mentarea corespunzătoare cu ener
gie electrică a unităților economice, 
desfășurarea normală a activității 
product' și. implicit, pentru rea
lizare -e condiții a planului
pe •'ti indicatorii cân
ți' ' De fapt, prin

măsurile sta- 
ituirii de In

și progra- 
a ședință 

tiv au

drept obiectiv esențial asigurarea 
unei mobilizări exemplare a tutu
ror forțelor materiale si umane, in 
așa fel incit printr-o bună organi
zare a activității productive, prin 
gospodărirea severă a resurselor 
energetice și de materii prime să 
se asigure toate condițiile necesare 
desfășurării normale a producției, 
îndeplinirii exemplare, la toți in
dicatorii. a planului pe acest an.

înfăptuirea exemplară a progra
melor privind realizarea producției 
de cărbune, țiței și energie elec
trică planificată pe anul 1985, pre
cum și asigurarea alimentării cu 
energie electrică a consumatorilor 
industriali, adoptate recent de Co
mitetul Politic Executiv, sînt de 
importanță vitală pentru bunul 
mers al producției materiale, pen
tru desfășurarea normală a Întregii 
activități economico-sociale pe tot 
cuprinsul țării. Esențial este ca 
pretutindeni organizațiile și orga
nele locale de partid să asigure 
mobilizarea tuturor oamenilor mun
cii pentru ca măsurile cuprinse in 
aceste programe să fie aplicate 
neintirziat, punct cu punct, cu efi
ciență maximă. Prin natura lor, 
prevederile din aceste programe nu 
au un caracter conjunctural. ci ele 
vizează aplicarea unor măsuri me
nite să asigure baze trainice pen
tru sporirea continuă a producției 
de resurse energetice, concomitent 
cu repartizarea lor judicioasă pe 
ramuri, sectoare, județe și între
prinderi. potrivit intereselor majo
re ale economiei naționale. Conco
mitent. organele și prganizațiile de 
partid trebuie să acționeze cu fer
mitate pentru întronarea unui re
gim sever de economisire a ener
giei și ‘ combustibilului, in primul 
rind in sectoarele productive, dar 
.și in sectorul public și casnic. Fie
care kilowat-oră economisit, acasă 
sau la locul de muncă, înseamnă o 
contribuție directă' la asigurarea 
condițiilor necesare desfășurării 
normale a activității productive. 
Răspunzind însuflețitoarelor che
mări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pretutindeni să se ac
ționeze hotărit pentru ca zi de zi 
producția de cărbune, țiței și ener
gie electrică să sporească la nivelul 
cerințelor economiei naționale, 
pentru ca toate resursele energe
tice să fie gospodărite judicios, 
economisite riguros.

Este cit se poate de evident că 
sarcinile pe care Ie are de înfăp
tuit în această perioadă fiecare co
lectiv de întreprindere sînt deose
bit de complexe și mobilizatoare. 
Tocmai de aceea, organele și or
ganizațiile de partid sînt chemate 
să ia toate măsurile pentru înfăp
tuirea neabătută a programelor 
stabilite de conducerea' partidului, 
pentru ca în fiecare unitate să se 
lucreze la nivelul maxim al posi
bilităților, fiecare colectiv de în
treprindere făcindu-și un titlu de 
cinste pentru a intimpina alegerile 
de Ia 17 martie cu remarcabile 
succese în producție. în realizarea 
exemplară a planului pe acest an 
hotărîtor al cincinalului.

Iile ȘTEFAN

* .
sintem hotăriți ca, în continuare, să 
muncim în așa fel încît să întîmpi- 
năm alegerile de la 17 martie cu noi 
succese in producție".

Cu spirit de răspundere se mun
cește și în celelalte secții și ateliere 
ale întreprinderii. Muncitorii și spe
cialiștii de la atelierul de utilaj chi
mic, bunăoară, au realizat peste 
graficele la zi 5 tone articole din 
cauciuc și mase plastice, precum și 
2 tone utilaj chimic. Ca urmare a 
măsurilor luate s-au putut onora la 
timp comenzile de utilaje și piese 
de schimb din partea unor unități 
din Drobeta-Turnu Severin, Midia- 
NăVodari. Pitești. Brașov.

In prezent se înregistrează, totuși, 
unele nerealizări la piesele turnate 
din fontă cenușie, piese forjate și 
matrițate. întrucit aceste secții, fiind 
cele mai mari consumatoare de e- 
nergie. nu au putut lucra la întreaga 
capacitate. Dar și aici — după cum 
ne-a asigurat inginerul Mihăly Zol- 
tăn, șeful secției matrițerie — se 
caută și sînt aplicate soluții și mo
dalități noi pentru grabnica recupe

rare a restanțe
lor.

— Ținem foarte 
mult la prestigiul 
nostru » cîștigat 
prin muncă — ne 
spunea muncito
rul Boros Găbor. 
Știm că și de li
vrarea la termen 
a produselor uni

tății noastre depinde buna funcțio
nare a marilor combinate petrochi
mice din țară. Urmînd îndemnurile 
însuflețitoare adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, sintem hotăriți să 
recuperăm în cel mai scurt timp 
restanțele înregistrate.

Din discuțiile purtate șl cu alțl 
muncitori și specialiști din întreprin
dere s-a desprins cu claritate dorin
ța întregului colectiv, care in fiecare 
an a obținut rezultate economice re
marcabile, să nu cedeze în fața unor 
greutăți de moment și să facă totul 
pentru reintrarea lucrurilor pe fă
gașul normal.

In ansamblul acestor eforturi se 
înscriu și acțiunile întreprinse pen
tru reducerea' importurilor. Practic, 
ponderea produselor noi și modefni- 
zate, ce vor fi asimilate în fabrica
ție pînă la încheierea acestui an — 
din care multe vor elimina impor
turi costisitoare — va ajunge la pes
te 60 la sută. Capacitatea creatoare 
a colectivului se manifestă in ulti
ma vreme îndeosebi in procesul de 
asimilare și fabricare a unor mașini 
și agregate cu un nivel tehnic din 
ce în ce mai ridicat, care pină nu de 
mult se aduceau din import. Nu cu 
mult timp în urmă aici a început 
pentru prima dată in țară produce
rea compresoarelor de aer de la 34 
la 75 țoii pentru industria chimică, 
a preselor de vulcanizat benzi pe 
jantă, a matrițelor pentru anvelope, 
precum și a etanșârilor mecanice 
pentru autoturisme și autocamioane. 
Dincolo insă de aceste exemple, 
demn de reținut este faptul că la 
acțiunile întreprinse pentru promo
varea progresului tehnic participă 
un mare număr de muncitori și spe
cialiști. Edificator în acest sens este 
și faptul că numai din 1980 și pină 
în prezent întreprinderea de matrițe 
și piese din fontă Odorheiu Secuiesc 
este titulară a p*»te  25 de .brevete 
realizind zeci și sute de inovații, ra-
mice a căror eficiență se măsoară 
n economii de ordinul sutelor de 
nilioane de lei.

Acestea și sint, de altfel, argumen
te colectivului in activitatea pe 
re o desfășoară pentru indeplini- 
a planului la producția fizică, pen- 
1 intimpinarea alegerilor de la 17 
țrtie cu noi și importante succese 
’muncă.

J Pe dotate, întreprinderea 
de matrtese ’din (ontă odor
heiu Sec,te consjderată „me- 
canicul-șiaduslriei chimice ro
manești. . 19--- _ anu] intră
ri’ in. Fjroductiv - produ
sele întreg au devenit apre
ciate și ca mariie combinate chimice dir

— Bract n principalii furni
zori de pi Schimb. etanșări 
mecanice, n.. utilaje de mare 

.complexitate unitâțiie cu pro
fil chimic di_ ne spUne ingi
nerul Fabiar^ directorul unității.

Revelator tforța creatoare a 
acestui colecțe și faptui că 
multe din p.g realizate aici 
sint acum exi -n diferite țări 
ale lumii. Și tca urmare a ni
velului tehnic itativ ridicat al 
producției. intlerea a cunos
cut in ultimul puternică dez
voltare. Numai tl.ecut au fost 
puse in funcțiuuâ noi șj im
portante capacit.matrițe ș, pie
se turnate din dotate la ni
velul tehnicii d 
virf. Ca urmare- 
volumul produc- 
ției-marfă a - . .
rit cu 35 ia suta.matrite și piese Sarcini de plan*  ;
deosebit de
SRJK Odorheiu Secuiesc 
acest an.

Cum se
nează pentru indrea obiec- ' 
tivelor propuse ? I.ioada care l 
a trecut din aces ln Con- > 
dițiile județului -Fțta _ ju- ! 
deț situat la „polumânesc al 
frigului" — iarna as, Creat și 
continuă să creeze g.j -ln-des
fășurarea producției, ’-tivul în
treprinderii a înțeles '_e deplin 
necesitatea ca în acest^jț^ deo
sebite să ia măsuri 0,,^. „De 
la bun început țin să țez a- 
vem contracte pentru ,ga pro
ducție planificată, ne e tova
rășul Simon Kăroly, șefUyiciuiui 
plan. Mai mult chiar, ațe zilnic 
primim comenzi suplime, de la 
beneficiarii noștri. De a' ținind 
seama de greutățile întiiate în 
aprovizionarea tehnico-mi,^ de 
comun acord cu delegați„p,ța
țelor chimice am stabilire de 
priorități in lansarea prije| jn 
fabricație, in funcție de Lesele 
întregii economii național, pe
rioada actuală. Evident, pratea- 
priorităților, după cum a uniat 
în repetate rînduri conducer,artj. 
dului și statului, personal t-jșUi 
Nicolae Ceaușescu, este rtarea 
ritmică, integrală și in con de 
înaltă competitivitate a ex^lui_ 
In acest sens am reușit să .jm 
exemplar și la termenele sme 
toate contractele încheiate. țnd 
suplimentar, la solicitarea parijj. 
lor externi, importante cantit^jg 
produse. Așa se explică faptc£ 
planul la export pe perioada c a 
trecut din acest an a fost realiz^. 
tegral și chiar depășit cu 10,a 
sută.

In secțiile de fabricație, munc, 
fost organizată potrivit program*  
de lucru stabilite. „Pentru a f 
față marilor solicitări primite i 
partea unităților din cadrul Minist 
rului Industriei Chimice — ne sp 
ne tovarășul Liviu Zamfiresci 
maistru de schimb la secția turnă 
toric - am luat din timp o serie d :nnv'ențiȚ Oamenii muncii de aici 
măsuri speciale. Intre altele, am r<S-’ ci s, sute de inovații, ra- organizat fluxurile tehnologice, gru-\ealui e tehnico-econo-
pmd fabricația reperelor cu confi-»1?®31123-*■.-> —*•-• — ~•*  gurația geometrică asemănătoare și, 
totodată, am constituit echipaj spe
ciale pe genuri de operații. Avanta
jele ? Specializarea muncitorilor pe 
tipuri de operații, creșterea produc
tivității muncii și, in final, reduce
rea consumului de energie pe uni
tatea de produs. în felul acesta am 
reușit să ne incadrăm in consumu
rile de energie aprobate și să reali
zăm suplimentar 7 tone piese tur
nate din metale neferoase. Sigur, re
zultatele puteau fi și mai bune, dar

spo- La întreprinderea

mo-
sint

actio-

din fontă -

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii

Lucrările de
Din analizele efectuate de organele 

agricole de specialitate rezultă că la 
plantațiile situate pe terenuri mai 
înalte, deși au fost geruri mari, 
nu au fost înregistrate pierderi sem
nificative de muguri. Au avut de su
ferit insă pomii din livezile aflate 
pe forme mai joase de relief, cum 
sint cele de pe firul văilor. Se apre
ciază că la măr, de exemplu, pierde
rile de mu'guri de rod, situate sub 40 
la sută, nu sînt de natură să dimi
nueze producția de fructe. La păr au 
fost afectate unele plantații din jude
țele Vrancea. Hunedoara, Bistrița- 
Năsăud, Mureș și Gorj. Pierderile de 
muguri de rod la pruni, chiar în 
cele mai critice situații, nu au de
pășit 60 la sută, avînd o influență 
redusă asupra producției. La cireș și 
vișin, doar în unele zone din jude
țele Mehedinți. Buzău. Bacău, Satu 
Mare și Argeș au avut de suferit 
soiurile mai sensibile la temperatu
rile scăzute. Pornind de la această 
situație, am solicitat tovarășului dr. 
ing. Parnia Pirvan, directorul In
stitutului de cercetare și producție 
pentru pomicultură, să facă unele 
precizări referitoare la lucrările ce 
trebuie efectuate în această perioa
dă in plantațiile de pomi.

„Pentru asigurarea unor recolte 
normale de fructe, cea mai mare 
atenție trebuie acordată executării 
tăierilor de fructificare în plantații
le pomicole pe rod — ne-a spus di
rectorul institutului. Ele trebuie fă
cute diferențiat, in funcție de spe
cie, soi. parcelă, amplasarea livezii 
pe pantă și numai după ce in prea
labil s-a determinat procentul de 
muguri afectați. întrucit la meri.

primăvară din
peri și pruni, in ansamblu, afecțiu
nile produse de ger au fost mai re
duse, tăierile se vor executa in con
tinuare și in această perioadă. In 
schimb, la caiși, cireși, vișini și alte 
specii această lucrare e bine să se 
facă la pornirea in vegetație a po
milor. cind formațiile de rod și ve
getative se observă mai ușor. Lu
crările vor fi începute mai intîi la 
pomii din plantațiile situate în trei
mea superioară a versânților. conti- 
nuindu-se apoi cu cele de pe trei
mea mijlocie și cea inferioară a 
acestora. La pomii tineri, pentru a 
se putea identifica mai ușor even
tualele ramuri degerate, tăierile de 
formare se vor executa numai după 
umflarea mugurilor. La măr și păr, 
în cazul cind pierderile de muguri 
sînt mai mici de 30—40 la sută, iar 
la prun — sub 50 la sută, tăierile 
vor fi executate normal, întrucit la 
aceste procente se poate realiza o 
producție bună de fructe. Numai în 
cazul cind procentele arătate sînt 
mai mari, se vor face, după caz. tă
ieri de compensare sau de corecție. 
Ținindu-se seama de importanța tă
ierilor la pomi pentru viitoarea pro
ducție de fructe, este absolut nece
sar ca ele să fie executate numai 
de oameni care, in prealabil, au fost 
instruiți temeinic de către șefii de 
fermă sau de alți specialiști din ca
drul unității agricole. Bineînțeles, 
trebuie să fie făcute și celelalte lu
crări specifice acestui sezon. Astfel, 
în cazul cind iepurii au ros ramurile 
din coroana pomului,,este indicat să 
fie făcute scurtări adecvate. Pomii 
tineri, a căror scoarță a fost roasă 
parțial, vor fi badijonați în locul

livezi hotărăsc viitoarea recoltă de fructe
respectiv cu mastic sau vopsea pe 
bază de ulei. Cei roși de jur împre
jur trebuie să fie recepați sau real- 
toiți. Pentru stimularea legării fruc
telor este indicat să se aplice, in 
mustul zăpezii, dozele de îngrășă
minte cu azot prevăzute în tehno
logii, iar la pomii lărâ creșteri, do
zele respective să fie suplimentate 
cu 20 la sută. De asemenea, în ve
derea sporirii gradului de poleniza
re a florilor, este bine să fie luate 
măsuri din timp pentru ca la fie
care hectar de livadă să se asigure 
cel puțin două colonii de albine, 
care vor fi grupate la un loc pentru 
10—15 hectare. Executarea corectă a 
tăierilor și a celorlalte lucrări de 
primăvară în livezi va asigura, 
fără îndoială, obținerea unei pro
ducții bune de fructe".

Se desprinde, așadar, necesitatea 
ca in condițiile acestei primăveri 
lucrările de întreținere în livezi să 
fie făcute cu mai multă răspundere, 
în funcție de starea fiecărei planta
ții și chiar a fiecărui pom. Aceasta 
presupune o cunoaștere amănunțită 
a stării plantațiilor in vederea sta
bilirii diferențiate a lucrărilor ce 
trebuie efectuate. Iar cind spunem 
lucrări de primăvară în livezi avem 
în vedere, alături de tăieri, tot ceea 
«e concură la realizarea producției 
de fructe : stropirea pomilor, ferti
lizarea solului cu îngrășăminte na
turale și chimice.

Care este stadiul la zi al acestor 
lucrări ? Potrivit datelor care ne-au 
fost furnizate de Direcția generală 
economică a horticulturii, pînă la 5 
martie, primul tratament la pomi —

lucrare ce trebuia încheiată — a' 
fost efectuat la 77 la sută din nu
mărul stabilit de pomi. In unele ju
dețe — Arad. Brașov, Maramureș, 
Olt. Teleorman și Suceava — stro
pirile de iarnă s-au încheiat, și con
tinuă cel de-al doilea tratament. In 
alte județe, această importantă lu
crare, de care depinde in mare mă
sură sănătatea pomilor și calitatea 
fructelor, a întârziat foarte mult. 
Bunăoară. în județul Buzău au fost 
stropiți doar 15 la sută din pomi, 
Vilcea — 21 la sută, iar Hunedoa
ra — 33 la sută. Sint județe cu po
micultură dezvoltată și, de aceea, 
nu este admis ca efectuarea trata
mentelor la pomi să fie neglijată. O 
atenție mult mai mare trebuie acor
dată fertilizării solului din livezi cu 
îngrășăminte naturale. Potrivit pro
gramului întocmit de organele de 
specialitate, pe această cale urmea
ză să fie fertilizate 60 000 hectare 
de livezi. Cu toate condițiile grele 
de lucru din iarna aceasta, au fost 
fertilizate 29 000 hectare, cele mai 
bune rezultate înregistrindu-se în 
județele Arad, Bistrița-Năsăud, Dolj 
și Tulcea. In schimb, în alte județe 
nu au fost fertilizate decit suprafețe 
mici : Alba — 3 la sută din supra
fața prevăzută, Vilcea — 10 la sută, 
Mehedinți — 13 la sută. Sălaj — 24 
la sută. în această primăvară, po
mii au nevoie de mai multe îngră
șăminte naturale și chimice, spre a 
se putea dezvolta normal. De aceea, 
acțiunea de fertilizare trebuie să se 
desfășoare intens.

Aceeași atenție trebuie acordată 
asigurării, încă de pe acum, a tu

turor ;ondițiilor necesare extinder 
în cor.inuare a livezilor, astfel inc 
in ani viitori să dispunem de cai 
tități'i mai mari de fructe. In pr 
măvara acestui an, în unitățile agt 
cole s< vor face plantații noi j 
5 000 di hectare. în acest scop, 
pepiniaele statului s-a produs 
cantitaie apreciabilă de materia! s 
di tor incit, față de balanța întoert 
tâ de organele de specialitate, ex| 
tă un excedent de 3,7 milioane po 
altoiți. Bună parte din aceștia, di 
tre care două milioane au coroa 
formată, urmează să fie livrați pc 
tru a fi plantați în gospodări 
populației de Ia sate și orașe. I 
portant este ca, încă de pe acum, 
fie făcute toate pregătirile neces. 
plantării pomilor. întrucit in uni 
tile agricole se organizează livezi 
sistem ' intensiv, este necesară d 
fundarea terenului. Această lucr; 
care trebuia încheiată încă 
toamnă, a fost efectuată doar pe 
la sută din suprafețele prevăz 
cele mai mari restanțe înregist 
du-se în județele Alba, Buzău, 
lăți, Maramureș, Mehedinți. 1. • 
urmare, îndată ce timpul și s 
vor permite este necesar ca să 
reluată desfundarea terenului, 
asemenea. încă de pe acum este 
voie să se organizeze difuzarea 
terialului săditor, îndeosebi pe 
gospodăriile populației. In acest 
trebuie stabilite din timp punct 
desfacere pe lingă. I.L.F., compli 
de semințe, stațiunile de cerc 
pomicole și unitățile cooperației

loan HERȚÎ
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ADUNARI CETATENESTI
în circumscripțiile electorale pentru Marea Adunare Națională

(Urmare din pag. I)
In județul ALBA — Maria Roml- 

țan, profesor la Liceul industrial 
nr. 1 din Ocna Mureș, și Maria- 
Rodica Margin, director adjunct la 
Liceul industrial nr. 1 din Blaj, în 
circumscripția electorală nr. 6 — 
Ocna Mureș ;

In județul ARAD — Ion Radu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., in Circumscripția electorală 
nr. 3 Arad-Sud ;

In județul ARGEȘ — Constantly 
Mitea, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., in circumscripția 
electorală nr. 7 — Topoloveni ; Iu
lian Vlad, adjunct al ministrului de 
interne, în Circumscripția electorală 
nr. 9 — Domnești ; Aurica Petrescu, 
secretar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R., în Circumscripția 
electorală nr. 8 — Stilpeni ; Marina 
P. Pandrea, președintele Comitetu
lui județean O.D.U.S., șef de lucrări 
la Institutul de subingineri din Pi
tești, Maria Gh. Rădulescu, cerce
tător științific principal la Institutul 
de reactori nucleari energetici, și 
Elena P. Niculea, inginer proiectant 
la Institutul județean de proiectare, 
în Circumscripția electorală nr. 2 — 
Pltești-Nord ;

în județul BACĂU — Nicolae 
Călinoiu, președintele Uniunii com
pozitorilor și muzicologilor, și Cor- 
neliu Trăilescu, compozitor, în cir
cumscripția electorală nr. 3 — Ba- 
cău-Sud ; Lucica Mititelu, președin
tele C.A.P. Gîrleni, Nicolae Leuș- 
tean, președintele C.A.P. Nicolae 
Bălcescu, și Traian Munteanu, pre
ședintele C.A.P. Negri, in circum
scripția electorală nr. 5 — Traian ; 
Valentin George Anastasiu, directo
rul Combinatului petrochimic Bor- 
zești, loan Rusu, directorul între
prinderii electrocentrale Borzești, și 
Constantin Uzum, directorul între
prinderii de utilaj chimic Borzești, 
în circumscripția electorală nr. 8 — 
municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ;

în județul BIHOR — Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 8 — Dr. Petru Groza ; Alexan
dru Czege, președintele C.A.P. Sa- 
lonta, și Teodor Maghiar, președin
tele C.A.P. Mădăraș. în circum
scripția electorală nr. 10 — Salontâ; 
Emil Mărginean, directorul între
prinderii „înfrățirea", și Sferlea 
Nicolae Agud, director adjunct la 
întreprinderea „înfrățirea'1 din Ora
dea. in circumscripția electorală 
nr. 11 — Sînmartin ; Elena Chiriciu, 
inginer, adjunct de șef de secție Ia 
întreprinderea de alumină ; Elena 
Codrean, inginer, șef de secție la 
întreprinderea de subansamble și 
piese de schimb pentru mijloace de 
transport, și Floare Moraru. direc
tor adjunct la întreprinderea de con
fecții din Oradea, în circumscripția 
electorală nr. 2 — Oradea ;

In județul BISTRIȚA-NĂSĂUD
— Victoria Rusu, președintele Comi
tetului județean O.D.U.S. Bistrița- 
Năsăud, inginer la întreprinderea 
de produse electrotehnice, și Ale
xandra Crăița Ionescu, președintele 
Comitetului municipal O.D.U.S. Bis
trița, medic la Spitalul județean, în 
Circumscripția electorală nr. 1 — 
Bistrița ; Valeria Oprea, secretarul 
Comitetului comunal de partid Uriu, 
și Florica Hiticaș, secretarul Comi
tetului comunal de partid Căianu 
Mic. în circumscripția electorală nr. 
4 — Beclean ;

In județul BOTOȘANI — Dumitru 
Apostoiu. secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat, în circumscrip
ția electorală nr. 5 — Dorohoi ; An
gela Floareș, directorul Liceului de 
matematică-fizică. și Silvia Alungu- 
lesei, directorul Liceului industrial 
nr. 1 din Botoșani, în circumscripția 
electorală nr. 2 — Botoșani-Sud ; 
Georgeta Podaru. tehnician, secretar 
al comitetului de partid la între
prinderea textilă „Moldova". Episti- 
mja Turcu, inginer-șef la întreprin
derea textilă „Moldova", și Aurora 
Iosub, inginer-șef la întreprinderea 
de confecții Botoșani,. în circum
scripția electorală nr. 1 — Botoșani- 
Nord ; ,

In județul BRAȘOV — Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-ministru al guvernului. în 
circumscripția electorală nr. 6 Bra- 
șov-Valea Cetății ; general-colonel 
Gheorghe Zărnescu. în circumscrip
ția electorală nr. 9 — Zămești ; Ma
ria Starețu. secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Codlea, în cir
cumscripția electorală nr. 8 —
Codlea ;

In județul BRĂILA — Mihalache 
Mărgean, directorul I.A.S. Urleasca, 
și Mircea Toncescu. directorul I.A.S. 
Rîmnicelu. în circumscripția electo
rală nr. 4 — însurăței ; Alexandru 
Gagu. directorul întreprinderii de 
utilaj greu „Progresul" ; Toader 
Ciorici, directorul întreprinderii „La
minorul". și Valeriu Popa, directo
rul întreprinderii electrocentrale din 
Brăila, in circumscripția electorală 
nr. 3 — Brăila-Nord : Constanta
Barbu, președintele C.A.P. Perișoru, 
Floarea Costache, președintele C.A.P. 
Mihai Bravu. comuna Victoria, și 
Neaga Stareț, vicepreședinte, secre
tar al Comitetului de partid al 
C.A.P. Mircea Vodă, în circum
scripția electorală nr. 5 — Ianca ;

In municipiul BUCUREȘTI — 
Radu Voinea. președintele Acade
miei Republicii Socialiste România, 
în circumscripția electorală nr. 20
— Giulești ; Ion Badea, președinte
le Consiliului Național al Apelor, în 
circumscripția electorală nr. 8 — 
Metalurgiei ; Constantin Arseni, pre
ședinte al Biroului Comitetului Cen
tral al Organizației Democrației și 
Unității Socialiste, in circumscripția 
electorală nr. 11 — Unirii ; Justin 
Moisescu, patriarhul Bisericii orto
doxe române. în circumscripția elec
torală nr. 26 — Alexandru Sahia : 
Dumitru Necșoiu. prim-vicepreședin- 
te al Comitetului Executiv al Con
siliului popular al municipiului 
București, in circumscripția electo
rală nr. 34 — Brănești ; Frusina 
Tașmău. prim-secretar al Comitetu
lui de partid al sectorului 4, in cir
cumscripția electorală nr. 10 — 
Brincoveanu ; Aristina Parotă, ad
junct al ministrului industriei chi
mice, in circumscripția electorală nr. 
17 — Drumul Taberei ; general-ma- 
ior Dumitru Velicu, în circumscrip
ția electorală nr. 35 — Măgurele : 
Victor Ciobanu, șeful clinicii de me
dicină internă la Spitalul „Grivița", 
și Gheorghe Rădulescu. directorul 
Spitalului „Alexandru Sahia". în 
circumscripția electorală nr. 32 — 
Buftea ; Ion Sălăjan, președintele 
Tribunalului Suprem, și ion Manole, 
judecător la Tribunalul Suprem, in 
circumscripția electorală nr. 33 —Vo
luntari ; Ilie Văduva, rectorul Aca
demiei de studii economice, și Bratu 
Păun, prorector la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", în circumscripția elec
torală nr. 25 — Dorobanți ; Aurelia 
Bratu, secrety al comitetului de

partid la întreprinderea de confec
ții și tricotaje, și Gherghina Ionescu, 
președinte al comitetului sindicatu
lui la întreprinderea de confecții și 
tricotaje București, în circumscrip
ția electorală nr. 18 — Militari ; Du
mitru Constantin, directorul între
prinderii de mașini grele, și Ștefan 
Marin Craioveanu, directorul între
prinderii „Vulcan" București, în cir
cumscripția electorală nr. 7 — Olte
niței ; Georgeta Ionică, director ge
neral al Centralei industriei bumba
cului, și Steliana Istodorescu, direc
tor general al Centralei confecțiilor, 
în circumscripția electorală nr. 12 — 
Ferentari ; Diamanta Laudoniu, di
rector al întreprinderii de cercetare 
și producție materiale semiconduc
toare, și Victoria Fieroiu, secretar al 
comitetului de partid la Institutul 
de cercetări chimice, in circumscrip
ția electorală nr. 2 — Industriilor ; 
Elena Marta Dumitrescu, director 
general al Centralei industriale de 
medicamente, cosmetice, coloranțl și 
lacuri, și Doina Hanganu, șef de 
serviciu, secretar al comitetului de 
partid la întreprinderea chimică 
„Stela", in circumscripția electorală 
nr. 4 — Energeticienilor ; Iulia Pe
trescu, director adjunct la Institutul 
de cercetări textile, și Agripina Fica. 
director adjunct la Institutul de cer
cetări pielărie și încălțăminte Bucu
rești. în circumscripția electorală 
nr. 9 — Progresul ; Eugenia Măndi- 
tă. vicepreședinte al Comitetului 
municipal pentru cultură și educație 
socialistă București, și Cecilia Stan, 
director adjunct la Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste. în cir
cumscripția electorală nr. 13 — Ra
hova ; Tache Voicu. rectorul Institu
tului politehnic București, și Ioan 
lovit Popescu, rectorul Universită
ții București. In circumscripția e- 
lectorală nr. 19 — Armata Poporu
lui ; Nicu Boboc, director general al 
Institutului central de matematică, 
și Gheorghe Dincă, prorector al U- 
niversității București. în circum
scripția electorală nr. 21 — 13
Decembrie; Silviu Stănculescu, actor, 
directorul Teatrului de comedie, și 
Mircea Albulescu, actor la Teatrul 
Național, în circumscripția electora
lă nr. 24 — Aviației ; Aurica Cioba
nu. directorul întreprinderii „Su
veica". Stela Turcanu, directorul în
treprinderii „Aurora", și Ana Livia 
Iliescu, director adjunct al între
prinderii de morărit, panificație și 
produse făinoase. în circumscrip
ția electorală nr. 27 — Tei ;
Ileana Iaru. vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular al sectorului 3, 
președintele Comitetului O.D.U.S. al 
sectorului, operator chimist la între
prinderea chimică Dudești. Elena 
Constantinescu, jurist, președintele 
bomitetului O.D.U.S. la întreprin
derea de1 transporturi București, și 
Zoe Ambrozie, președintele Comite
tului O.D.U.S. al sectorului 6, tehni
cian la întreprinderea chimică „Vic
toria", în circumscripția electorală 
nr. 3 — Titan ; Aneta Ciocan, pre
ședintele Comitetului Uniunii sindi
catelor din unitățile sanitare. Con
stanța Vlad, prorector la Institutul 
de medicină și farmacie București, și 
Constanta Țețu, directorul Spitalului 
nr. 2 C.F.R. București, în circum
scripția electorală nr. 28 — Colen- 
tina ;

în județul BUZĂU — Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, în circumscripția electorală 
nr. 3 — Rîmnicu Sărat ; Maria Lazăr, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular ju
dețean Buzău, în circumscripția elec
torală nr. 7 — Beceni ; Ioan Blag, 
directorul întreprinderii metalurgice. 
Marin Ionescu, directorul întreprin
derii de prelucrare a maselor plasti
ce, și Ion Cristian Haralambie Gon- 
țescu, directorul întreprinderii de 
contactoare din Buzău, în circum
scripția electorală nr. 2 — Buzâu- 
Nord-Vest ;

în județul CARAȘ-SEVERIN — 
Vasile Petru Uscat, directorul între
prinderii de construcții de mașini, și 
Nicolae Lăzărescu, directorul între
prinderii de antrepriză pentru con- 
strucții-montaje metalurgice și re
parații din Reșița, în circumscripția 
electorală nr. 1 — Reșița-Est ;

în județul CĂLĂRAȘI — Silviu 
Curticeanu, secretar al C.C. al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 4 — 
Dragalina ; loan Foriș, prim-secretar 
al Comitetului județean Călărași al 
P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 3 — Mînăstirea ;

In județul C.LUJ — Marin Ivașcu, 
directorul Institutului central de fi
zică, și Vasile Drăgănescu, secreta
rul comitetului de partid al Centru
lui național de fizică din București, 
în circumscripția electorală nr. 5 — 
Cluj-Napoca — Grigorescu; Pall Ar
pad, prorector, și Kiss Ștefan, pro
fesor la Universitatea din Cluj-Na
poca, în circumscripția electorală 
nr. 11 — Gherla ; Doina Florea, se
cretar al Comitetului județean al 
O.D.U.S.. muncitoare la Combinatul 
de pielărie și încălțăminte „Clu
jeana", Elena Pop, vicepreședinte al 
Comitetului județean O.D.U.S., elec
trician la întreprinderea mecanică 
de material rulant „16 Februarie", și 
Rodica Pop, președinte al comitetu
lui O.D.U.S. pe secție, muncitoare la 
întreprinderea „Armătura" din Cluj- 
Napoca, in circumscripția electorală 
nr. 2 — Cluj-Napoca — Mărăști ;

în județul CONSTANȚA — vice
amiralul loan Mușat, in circumscrip
ția electorală nr. 7 — Mangalia ; Du
mitru Radu Popescu, președintele 
Uniunii scriitorilor, și Gheorghe Bă- 
lâiță, vicepreședinte al Uniunii scri
itorilor, directorul Editurii „Cartea 
Românească, în circumscripția elec
torală nr. 1 — Constanța-Est ; Floa
rea Teodorescu, președintele Consi
liului unic agroindustrial de stat și 
cooperatist Valu lui Traian, și Au
rica Spătărelu, secretarul Comitetu
lui comunal de partid Ovidiu, în 
circumscripția electorală nr. 11 — 
Năvodari ;

In județul DÎMBOVIȚA — Pan- 
telimon Găvănescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Dîmbovița 
al P.C.R., in circumscripția electo
rală nr. 9 — Voinești ; Ion Brad, 
scriitor, directorul Teatrului „C. I. 
Nottara", și Ion Dodu Bălan, scri
itor, profesor la Universitatea din 
București, in circumscripția electo
rală nr. 7 — Răcari ;

In județul DOLJ — Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., în 
circumscripția electorală nr. 1 — 
Craiova — „Electroputere" ; Costel 
Eremia, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, în circumscripția elec
torală nr. 11 — Bîrca ; general-ma- 
ior Dumitru Roșu, în circumscripția 
electorală nr. 7 — Plenița ; Silvia 
Cichirea, șef de echipă la C.A.P. Tu
narii Vechi, comuna Poiana Mare, și 
Constanța Marcu, șef de echipă la 
C.A.P. „Viața Nouă", comuna Poiana 

Mare, în circumscripția electorală 
nr. 8 — Calafat ;

In județul GALAȚI — Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, în 
circumscripția electorală nr. 3 — 
Galați-Nord ; Marin Enache, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Galați al P.C.R., fn circumscripția 
electorală nr. 10 — Corod ; Emilia 
Andrunache, secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 8 — Liești ; 
Petrea Botezatu, președintele C.A.P. 
Sehela, Frangulea Neagu, președin
tele C.A.P. Independența, și Ion 
Negoiță, președintele C.A.P. Pechea, 
în circumscripția electorală nr. 7 — 
Pechea ; Valentina Dan, prorector al 
Universității Galați, și Adela Vasil- 
can, șef de lucrări la Universitatea 
din Galati, în circumscripția electo
rală nr. 9 — Tg. Bujor ; Florentin 
Ion Sandu, director general adjunct 
la Centrala industrială siderurgică 
Galați, și Constantin Lefter, secretar 
al comitetului de partid la Combi
natul siderurgic Galați, în circum
scripția electorală — nr. 2 — Galați- 
Vest ;

In județul GIURGIU — Constantin 
Radu, secretar al C.C, al P.C.R., în 
circumscripția electorală nr. 5 — Bo- 
lintin-Vale ;

în județul GORJ — Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., in circumscripția electorală 
nr. 1 — Tg. Jiu ; Iulia Feroiu, secre
tar al Comitetului comunal de partid 
Lelești, și Maria Vîlcu, secretar al 
Comitetului comunal de partid Tur- 
cinești, in circumscripția electorală 
nr. 6 — Bumbești-Jiu ;

în județul HARGHITA — Geor
geta Popa, inginer-șef la întreprin
derea de confecții, și Eugenia Petreș, 
inginer la întreprinderea de ață și 
filatură din Odorheiu Secuiesc, in 
circumscripția electorală nr. 3 — 
Odorheiu Secuiesc ; Aurelia Baboș, 
maistru, secretar al comitetului de 
partid la Filatura de in și cînepă, 
Domokoș Magdalena, muncitoare, 
secretar de organizație de bază la în
treprinderea de stofe pentru mobilă, 
și Benece Rozalia, muncitoare, se
cretar de organizație de bază la 
Filatura de in și cînepă din Gheor- 
ghenl, în circumscripția electorală 
nr. 4 — Gheorgheni ;

In județul HUNEDOARA — Radu 
Bălan, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., în 
circumscripția electorală nr. 9 — 
Brad ; Maria Mitrofan, secretar al 
Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 5 — Hațeg ; Dimitrie Ancuța, in
structor la C.C. al P.C.R., și Barbu 
Petrescu, director general al Insti
tutului central de cercetări economi
ce, in circumscripția electorală nr. 1
— Deva-Est ; Iulian Costescu. direc
tor general al Combinatului minier 
Valea Jiului, și Gheorghe Marchiș, 
directorul întreprinderii miniere pu- 
peni, în circumscripția electorală nr. 
7 — Lupeni ;

In județul IALOMIȚA — Ion Spă
tărelu. președintele C.A.P. ..Gheor
ghe Doja", Marcel Dobra, președin
tele C.A.P. Gîrbovi, și Anghel Mircea 
Dan, președintele C.A.P. Grindu, în 
circumscripția electorală nr. 5 — Că- 
zănești ;

In județul IAȘI — Dumitru Ghișe, 
directorul Editurii politice, sși Con
stantin Petre, director general al Ra- 
dioteleviziunii române, în circum
scripția electorală nr. 8 — Hîrlău ;

In județul MARAMUREȘ — Mihai 
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 8 — 
Vișeul de Sus ; Stelian Mihalcea, 
director al Exploatării miniere Cav- 
nic, Gheorghe Birlea, directorul Ex
ploatării miniere Șuior — Baia Sprie, 
și loan Izvoran, directorul Exploa
tării miniere Baia Sprie, în circum
scripția electorală nr. 5 — Baia
Sprie ;

In județul MEHEDINȚI — Elena 
Encuțescu, tehnician, secretar al 
comitetului de partid la Combinatul 
de prelucrare a lemnului Drobeta- 
Turnu Severin, Rodica Șandru, teh
nician, secretar de organizație de 
bază la Combinatul de prelucrare a 
lemnului, și Mina Știrbu, maistru, 
secretar al comitetului de partid la 
întreprinderea de confecții Drobeta- 
Turnu Severin, în circumscripția 
electorală nr. 1 — Drobeta-Turnu
Severin-Est ;

In județul MUREȘ — loan Ungur, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 9 — Gurghiu ; 
Ion Teoreanu, ministrul educației și 
învățămîntului, în circumscripția 
electorală nr. 5 — Tîrnăveni ; Ileana 
Cherebețiu; președintele Consiliului 
unic agroindustrial de stat si coope
ratist Sîngiorgiu de Mureș, și loan 
Florea, președintele Consiliului unic' 
agroindustrial de stat și cooperatist 
Ungheni, în circumscripția electorală 
nr. 2 — Tg. Mureș ;

în județul NEAMȚ — George 
Homoștean, ministru de interne, în 
circumscripția electorală nr. 3 — 
Bicaz ; Mariana Beliș, vicepreședinte 
el Biroului Comitetului Central al 
O.D.U.S., și Doina Benea, secretar al 
Biroului Comitetului Central al 
O.D.U.S., In circumscripția electorală 
nr. 9 — Roznov ; Anica Lazăr, secre
tarul comitetului de partid de la 
Combinatul de fibre sintetice, și 
Anica Albu, maistru la Combinatul 
de fibre sintetice din Săvinești, în 
circumscripția electorală nr. 1 — 
Piatra Neamț — Est.

In județul OLT — Damian Mun
teanu. directorul general al Direcției 
generale județene pentru agricultură 
și industria alimentară, și Alexandru 
Deaconu, directorul Trustului jude
țean al S.M.A., în circumscripția 
electorală nr. 3 — Potcoava ; Victor 
Popescu, președintele C.A.P. Negreni
— Scornicești, și Ilie Manea, inginer- 
șef la C.A.P. Scornicești, în circum
scripția electorală nr. 2 — Scornicești; 
Ion Florea, directorul S.M.A. Vișina, 
Petre Vlad, directorul S.M.A. Co
rabia, și Pavel Ciocîrlan, directorul 
S.M.A. Vlădila, în circumscripția 
electorală nr. 5 — Corabia ;

în județul PRAHOVA — loan 
Avram, viceprim-ministru al guver
nului, în circumscripția electorală nr. 
3 — Ploiești-Vest; Virgil Teodorescu, 
scriitor, vicepreședinte al M.A.N., și 
Ion Lăncrănjan, scriitor, în circum
scripția electorală nr. 11 — Vălenii, 
de Munte ; Gheorghe Dinu, directo
rul general al Centralei industriale 
de utilaj petrolier și minier, și Du
mitru Gheoca, directorul întreprin
derii „1 Mai" — Ploiești, în circum
scripția electorală nr. 1 — Ploiești- 
Sud : Elena Dumitrașcu, președintele 
C.A.P. Măgurele, și Felicia Diaco- 
niță, președintele C.A.P. Bălțești, în 
circumscripția electorală nr. 12 — 
Boldești-Scăeni ; Domnica Alexan- 
drescu, inspector general al Inspecto
ratului școlar județean Prahova, 
Emilia Corfița, directorul Liceului 

industrial „1 Mal", și Nela Vasiliu, 
directorul Liceului industrial ener
getic nr. 2 din Ploiești, în circum
scripția electorală nr. 6 — Gherghița;

In județul SATU MARE — Gheor
ghe Chivulescu, ministrul justiției, 
în Circumscripția electorală nr. 6 — 
Livada; Iosif Varga, președintele 
C.A.P. Pir, și Stefan Villany, pre
ședintele C.A.P. Petrești, în Circum
scripția electorală nr. 5 — Tășnad ; 
Ecaterina Gabriela Hegeduș, pre
ședintele Comitetului municipal Satu 
Mare al O.D.U.S., tehnician la în
treprinderea de confecții „Mondiala", 
Oszoczki Margareta, președintele 
Comitetului O.D.U.S. pe întreprinde
re, lăcătuș la întreprinderea „23 Au
gust", și Derecskei Magdolna, pre
ședintele comitetului O.D.U.S. pe u- 
nitate, croitoreasă la Cooperativa 
„îmbrăcămintea", in circumscripția 
electorală nr. 2 — Satu Mare-Nord ;

în județul SĂLAJ — Petre Dănică, 
președintele UCECOM, in Circum
scripția electorală nr. 3 — Cehu Sil- 
vaniei ; Dochia Farcaș, țărancă co
operatoare, secretarul comitetului de 
partid la C.A.P. Surduc, și Floare 
Marchiș, țărancă cooperatoare, se
cretarul comitetului de partid la 
C.A.P. Cernuc, în Circumscripția e- 
lectorală nr. 4 — Jibou ; loan Pru- 
nea, directorul întreprinderii de an
velope, și Gheorghe Terheș, director 
adjunct la întreprinderea de țevi din 
Zalău, in Circumscripția electorală 
nr. 5 — Hida ;

în județul SIBIU — Ernest Brei
tenstein, redactor-șef al ziarului 
,,Neuer Weg", în circumscripția elec
torală nr. 7 — Miercurea Sibiului ;

In județul SUCEAVA — Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul in
dustriei ușoare, în circumscripția 
electorală nr. 7 — Fălticeni ; Gheor
ghe Constantinescu. ministrul in
dustrializării lemnului și materiale
lor de construcții — în circumscrip
ția electorală nr. 4 — Șiret : Decebal 
Urdea, adjunct al .ministrului finan
țelor, in circumscripția electorală 
nr. 11 — Vatra Dornei : Szilagyi 
Dezideriu, redactor-șef al ziarului 
„Elore" — în circumscripția electo
rală nr. 3 — Rădăuți ; Mircea Dobre. 
directorul Combinatului minier Su
ceava, și Dumitru Bălan, directorul 
întreprinderii de prospecțiuni si.ex
plorări geologice Suceava. în cir
cumscripția electorală nr. 9 — Gura 
Humorului ; Mariana Adriana Bejan. 
șef de atelier, secretarul Comitetu
lui de partid de la întreprinderea 
de tricotaje „Zimbru", și Constan
tin Toader. secretarul comitetului de 
partid de la Combinatul de celuloză 
și hîrtie din Suceava — în circum
scripția electorală nr. 1 — Suceava- 
Nord :

în județul TELEORMAN — Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul afacerilor externe, 
în circumscripția electorală nr. 7 — 
Videle ; Maria Costache, redactor- 
șef al ziarului „România liberă". ,și 
Victoria Ștefania Iliescu, secretar 
responsabil al Agenției române de 
presă „Agerpres", în circumscripția 
electorală nr. 1 — Alexandria ; 
Ștefania Ionescu, președintele C.A.P. 
Putineiu, și Fănica Udma, președin
tele C.A.P. Slobozia-Mîndra, în cir
cumscripția electorală nr. 4 — Salcia ; 
Valentina Constantinescu, directo
rul Liceului economic, și Ileana Ro- 
zeta Dumitrescu, director adjunct 
la Liceul agroindustrial din Roșiori 
de Vede, în circumscripția electora
lă nr. 5 — Roșiori de Vede ;

în județul TIMIȘ — Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
în circumscripția electorală nr. 1 — 
Timișoara—Nord-Est ; loan Anton, 
vicepreședinte al Academiei Repu
blicii Socialiste România, profesor 
la Institutul politehnic din Timișoa
ra, și Zeno Pircea, directorul Insti
tutului de sudură și încercări de 
materiale Timișoara, în circumscrip
ția electorală nr. 3 — Timișoara-Sud; 
loan Josu, directorul S.M.A., și 
președinte al C.A.P. Topolovățu 
Mare., și loan Radu, directorul S.M.A. 
Găvojdia, în circumscripția electora
lă nr. 7 — Buziaș ;

în județul TULCEA — Cristian 
Boiangiu, directorul Combinatului 
metalurgic, și Aurel Urcan, direc
torul întreprinderii de alumină din 
Tulcea, în circumscripția electorală 
nr. 1 — Tulcea ;

în județul VASLUI — Ion Frățilă, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Vaslui al P.C.R., în circumscrip
ția electorală nr. 7 — Puiești ; Aneta 
Slivneanu, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Huși al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 4 — Huși;

în județul V1LCEA — Nicolae 
Bușui, ministrul energiei electrice, in 
circumscripția electorală nr. 3 — Că- 
limănești ; Venerica Pătru, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vîlcea al P.C.R., în circumscripția 
electorală nr. 6 — Zătreni ;

în județul VRANCEA — Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele M.A.N., în Cir
cumscripția electorală nr. 4 — Ad- 
jud ; Vintilă Horia Furtună, direc
torul I.A.S. Cotești, și Constantin 
Bazon, directorul I.A.S. Măicăneștl, 
în Circumscripția electorală nr. 5 — 
Vulturu.

în cadrul adunărilor a luat cu- 
vîntul un mare număr de partici
pant! — muncitori, țărani, intelec
tuali, militari, bărbați și femei, ti
neri și vîrstnici. S-a realizat astfel 
o amplă și aprofundată dezbatere a 
modului în pare se acționează pen
tru îndeplinirea mărețelor obiective 
stabilite de partid, înscrise in Mani
festul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cincinal. 
A fost reafirmată hotărîrea fermă a 
alegătorilor și candidaților de a 
munci cu abnegație și dăruire pentru 
transpunerea în viață a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea 
al partidului, care asigură propă
șirea continuă a patriei noastre, ri
dicarea ei pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație, înflorirea fie
cărei localități, creșterea continuă a 
nivelului de trai, material și spiri
tual. al întregului nostru popor.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 martie, ora 20 — 15 mar
tie, ora 20. în țară : Vreme în general 
închisă. Vor cădea precipitații locale 
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare la început, în jumătatea de sud 
a țării, apoi în cea nordică. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Unele in
tensificări se vor produce la începutul

încetarea din viață a tovarășului 
KONSTANTIN USTINOVICI CERNENKO

(Urmare din pag. I)
între state cu orînduirl sociale di
ferite.

Pentru marile merite față de pa
trie, K. U. Cernenko a fost distins 
de trei ori cu titlul de Erou al Mun
cii Socialiste, a fost decorat de patru 
ori cu Ordinul Lenin, de trei ori cu 
ordinul „Steagul Roșu al Muncii", cu 
numeroase medalii âle Uniunii So
vietice, precum și cu înalte dis
tincții Sie țărilor frățești. El este 
laureat al Premiului Lenin.

★
-Comitetul Central al P.C.U.S.. Pre

zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au hotărît constituirea unei Comisii

APELUL
C.C. al P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

și Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
către partidul comunist și poporul sovietic

Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, statul sovietic, întregul 
popor sovietic au suferit o grea pier
dere — se arată în Apelul transmis 
de agenția T.A.S.S. A încetat din 
viată K. U. Cernenko — eminent 
activist de partid și de stat, patriot 
și internaționalist, luptător consec
vent pentru triumful idealurilor co
munismului și păcii pe Pămînt.

K. Cernenko și-a consacrat întrea
ga viață cauzei partidului leninist, 
intereselor poporului sovietic. Indi
ferent unde l-a trimis partidul, el 
a luptat neabătut, cu perseverenta 
care il caracteriza, pentru traducerea 
în viață a politicii P.C.U.S., în rin- 
durile căruia s-a aflat timp de peste 
50 de ana.

In continuare. în Apel se arată : 
Comitetul Central al partidului. Bi
roul Politic al C.C. al P.C.U.S.. în 
frunte cu Konstantin Cernenko, au 
desfășurat o amplă și rodnică acti
vitate pentru mobilizarea oamenilor 
muncii la îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XXVI-lea al P.C.U.S., 
ale plenarelor ulterioare ale Comi
tetului Central.

A fost aplicată cu consecvență li
nia spre perfecționarea socialismului 
dezvoltat, spre soluționarea marilor 
sarcini ale dezvoltării economice și 
sociale, spre creșterea bunăstării 
poporului sovietic, spre avîntul con
tinuu al activității creatoare a ma
selor. spre îmbunătățirea muncii 
ideologice. In centrul atenției parti
dului — se spune în apel — s-au 
aflat în permanentă problemele în
tăririi disciplinei, legalității și ordi
nii. politicii de cadre, intensificării

Mandatul de deputat — mandat de muncă
(Urmare din pag. I)
fost executate lucrări de combatere 
a eroziunii solului, s-au defrișat ar
buștii și mărăcinișurile, suprafața 
respectivă a fost fertilizată cu gunoi 
de grajd din gospodăriile sătenilor. 
Au fost însămînțate ierburi repede 
crescătoare. Tot in această comună, 
la o altă „Tribună a democrației", a 
apărut o altă inițiativă : să se exe
cute lucrări de regularizare a pîrîu- 
lui Blahnița, care, mai ales primă
vara, inundă peste 120 hectare teren, 
întîrziind semănatul și diminuind 
producțiile. Propunerea Însemna o 
lucrare de amploare : regularizarea 
cursului acestui pirîu pe o porțiune 
de 5 km. Și aici deputății și cetățe
nii s-au angajat să asigure înfăp
tuirea lucrării. Cu mic, cu mare, 
cooperatorii au ieșit la muncă, iar 
efortul lor s-a finalizat, pînă acum, 
prin executarea lucrărilor de regu
larizare a pîrîului pe o porțiune de 
2,3 km.

Finalitatea dezbaterilor : 
fapta pentru obște

Despre cîteva inițiative interesan
te și eficiente scrie corespondentul 
nostru pentru județul Bistrița-Nă- 
săud, Gheorghe Crișan :

Pe valea Someșului Mare fiecare 
zi de duminică este marcată de 
succesiunea ritmică a „Tribunelor 
democrației". Pe rînd, în cite o co
mună se deplasează deputății și fac
torii de decizie Ia nivel teritorial, în 
principal de la consiliile populare, 
care stau la sfat cu sătenii respec
tivi despre toate treburile obștii. De 
aici, metoda a căpătat extindere și 
în alte zone din județ, ceea ce face 
ca un vechi obicei al pămîntului să 
renască, dar cu însușiri și sensuri cu 
totul noi : față de vechile „porunci", 
tradiție specifică pe aceste melea
guri, noile structuri ale democra
ției socialiste, forumuri publice ale 
analizei și chibzuinței colective, au

tv
20,00 Telejurnal • Agendă electorală
20,20 România de azi, România de mîi- 

ne O Documentele Congresului al 
XIII-lea al partidului — platfor
ma electorală a Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. Știin
ța — factor hotărîtor al progresu
lui

20.45 Teatru TV „Judecată în familie* *4, 
de Corneliu Marcu. Premieră pe 
țară.

• Rămășagul : SCALA (11 03 72) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, CULTURAL
(83 50 13) — 11 ; 13; 15; 17: 19.
• Orașul văzut de sus: CULTURAL 
— 9.
• Croaziera : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11* 13* 15* 17* 19.
• Viteza: VICTORIA (16 28 79) — 9: 
11; 13; 15; 17; 19.
• Patru zile departe de casă — 9; 11, 
B.D. la munte și la mare — 13; 15; 
17; 19: TIMPURI NOI (15 6110).
• Adela : LIRA (31 71 71) — 15; 17; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 18,30.
O O lumină la etajul zece, Lovitură 
fulgerătoare — 15; 18,30 : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 18,30.
• Fapt divers : PACEA (60 30 85) — 
15; 17; 19.
• Rideți ca-n viață : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Nemuritorii — 15; 17, Dublura in
tră in acțiune — 19 : POPULAR
(35 15 17).
• Fata morgana — 17; 19, Tatăl meu 
pe termen scurt — 15 : FLACĂRA 
(20 33 40).
• Iubirea are multe fețe : SALA

21.45 Din Manifestul Frontului Demo- 
• crației și Unității Socialiste

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

intervalului, predominînd din sectorul 
sud-estic. Temperaturile minime, în 
creștere ușoară, vor fi cuprinse între 
minus 6 și plus 4 grade, izolat mai 
coborîte în prima noapte, iar maxime
le între minus 3 și plus 7 grade, pe 
alocuri mai ridicate îndeosebi în regiu
nile sudice. Dimineața se va produce 
ceață. în București : Vreme în general 
închisă. Vor cădea precipitații îndeo
sebi în prima parte a intervalului. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
unele intensificări de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 2 grade, iar ma
ximele între 2 și 5 grade.

K. U. Cernenko s-a bucurat de un , 
profund respect și de încrederea po
porului sovietic, a prietenilor noștri 
din străinătate. întotdeauna l-au ca
racterizat atitudinea plină de sensi
bilitate față de nevoile și cerințele 
oamenilor muncii, principialitatea și 
modestia.

întreaga viață a lui K. U. Cernenko 

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S., 
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S., 

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

pentru organizarea funeraliilor, pre
zidată de tovarășul M.S. Gorbaciov.

In legătură cu încetarea din viață 
a lui K. U. Cernenko, în Uniunea 

activității sovietelor, Comsomolului, 
controlului popular, reformei școlii, 
creșterii rolului social al literaturii și 
artei. Se desfășoară o activitate in
tensă de pregătire a următorului 
congres — al XXVII-lea — al 
P.C.U.S.. de elaborare a noii redac
tări a programului partidului.

Pe arena internațională, eforturile 
partidului s-au concentrat asupra 
dezvoltării continue a colaborării 
multilaterale cu țările socialiste 
frățești.

C.C. al P.C.U.S., statul sovietic — 
ee arată în continuare — au aplicat 
ferm și consecvent în viață princi
piul coexistenței pașnice între state
le cu orînduiri sociale diferite, au 
respins în mod hotărit planurile și 
tendințele agresive ale celor mai 
reacționare cercuri ale imperialismu
lui. au luptat neobosit pentru înce
tarea cursei înarmărilor, impusă de 
imperialism, pentru înlăturarea pri
mejdiei războiului nuclear, pentru 
asigurarea unei securități trainice 
popoarelor.

In legătură cu această grea pier
dere, C.C. al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. chea
mă comuniștii, poporul sovietic să

Din partea Ambasadei Uniunii Sovietice la București
In legătură cu încetarea din viață 

a tovarășului Konstantin Uștinovici 
Cernenko, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, președinte
le Prezidiului Sovietului Suprem al 

căpătat atributele rodniciei, inițiati
vei și spiritului gospodăresc al 
deputaților puse pe de-a-ntregul în 
folosul celor ce l-au ales în fruntea 
obștii. Că este așa o dovedesc o 
seamă de realizări concepute mai 
întîi în „Tribune ale democrației", 
de către deputați și cetățeni, care 
apoi — tot împreună — le-au dus la 
bun sfîrșit.

...In raza circumscripției nr. 16 — 
Tăure, din comuna Nimigea, la lo
cul numit Buna, se află o fîntînă 
din care toți cei 750 localnici iau apă 
pentru băut. Pînă în anul trecut ea 
nu exista și poate că nu ar exista 
nici acum dacă Maria Sabău, o 
vrednică țărancă cooperatoare și 
deputată, nu ar fi ridicat problema 
la o „Tribună a democrației". Ea nu 
s-a limitat la vorbe, ci — odată ho- 
tărîtă acțiunea de către obște — a 
luat legătura cu specialistul locului 
în problema „cumpenei apelor" și 
apoi a trecut la mobilizarea oame
nilor la muncă. După cum am 
fost informați, perseverența depu
tatei, ca și reușita întregii ac
țiuni au determinat înscrierea pe 
agenda de lucru a consiliului popu-> 
Iar comunal a amenajării a încă 
două asemenea fîntîni publice în 
acest an — ceea ce va însemna re
zolvarea problemei apei de bună ca
litate pentru cei din satul Tăure.

...Vasile Olariu, Petru Dîncu și 
Pompei Androne, toți locuitori ai sa
tului Runcu Salvei, aparținător co
munei Salva, spun despre deputății 
lor că nu au pierdut vremea în ac
tuala legislatură, ci că au făcut îm
preună cu oamenii și pentru oameni

Exemplele ar mai putea continua. Șl vor continua, desigur, cu fapte 
pe care le vor furniza viața, anii viitoarei legislaturi. Ele demon
strează, din unghiuri diferite și cu fapte diferite, că și prin „Tribuna de
mocrației" conlucrarea deputaților cu cetățenii care i-au ales reprezintă 
condiția unei activități rodnice — spre binele și mai binele obștii. Ceea 
ce reprezintă una dintre numeroasele dovezi grăitoare ale largului de
mocratism care caracterizează, astăzi, societatea noastră socialistă.

Gheorqhe M1TRO1
și corespondenții „Scinteii"

c inema 

este un exemplu strălucit de devo
tament neabătut față de măreața 
cauză a partidului leninist, un exem
plu de muncă plină de abnegație 
pentru triumful idealurilor comunis
mului. Amintirea luminoasă a lui 
K. -U. Cernenko va rămîne pentru 
totdeauna în inimile comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor sovietici.

★
Sovietică a fost declarat doliu în 
zilele de 11, 12, și 13 martie 1985.

Funeraliile lui K. U. Cernenko vor 
avea loc la 13 martie 1985. ora 13, 
In Piața Roșie.

se unească și mai strîns în jurul 
Comitetului Central leninist al par
tidului și. al Biroului său Politic.

Dorim și vom acționa cu perseve
rență în vederea încetării cursei înar
mărilor, pentru prevenirea militari
zării Cosmosului — se arată în apel. 
Obiectivul nostru final îl constituie 
distrugerea completă a armei nu
cleare pretutindeni pe planetă, li
chidarea deplină a pericolului 
unui război nuclear. Uniunea Sovie
tică s-a pronunțat și se pronunță 
neabătut pentru un dialog construc
tiv, pentru măsuri practice care să 
ducă la reducerea încordării inter
naționale, la instaurarea unei at
mosfere de încredere, colaborare și 
înțelegere reciprocă între toate po
poarele și statele.

In încheierea apelului se arată : 
C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. sint ferm con
vinse că — dind dovadă de o Înaltă 
conștiință și spirit de organizare — 
comuniștii, toți oamenii sovietici vor 
munci cu și mai mult entuziasm și 
abnegație, vor întări puterea econo
mică și de apărare a patriei noas
tre, vor duce cu demnitate mai de
parte stindardul marelui Octombrie.

U.R.S.S., la Ambasada Uniunii So
vietice din București, șoseaua Kise- . 
leff nr. 6. este deschisă o carte de 
condoleanțe în zilele de marți 12 
martie, intre orele 13,30 și 17. șl 
miercuri 13 martie. între orele 9 și 12.

o treabă foarte bună. Un exemplu : 
chiar dacă mai sînt unele lucrări de 
finisat la căminul cultural, cu 200 
de locuri, acesta funcționează și găz
duiește din trimestrul IV 1984, prin
tre alte acțiuni, manifestările „Tribu
nei democrației" care i-au stat la te
melie. Un alt aspect al aceluiași fapt : 
prin spirit de economie și bună gos
podărire a contribuției bănești a lo
cuitorilor, căminul ce trebuia să coste 
750 000 lei s-a putut realiza doar cu 
218 000 și doar în răstimpul a doi 
ani. Adică de trei ori mai ieftin de- 
eît prevedea devizul — pentru că au 
fost plătite doar materialele de con
strucție și transportul lor. In rest, 
întregul volum de lucrări fiind exe
cutat cu miinile cetățenilor.

...Cetățeanul Macedon Pop, ca și 
consăteanca sa, Ana Ciuta, din cir
cumscripția nr. 3 a comunei Rebri- 
șoara, ne-au povestit următorul fapt: 
deputatul a propus cetăteniloț, la 
„Tribuna democrației", înfrumuseța
rea centrului civic al așezării ex
clusiv pe seama punerii în valoare 
a resurselor locale — lemn, piatră 
de rîu, balast. Numai într-o lună șl 
jumătate, chipul centrului civic a fost 
primenit, realizîndu-se o nouă îm
prejmuire. atractivă, a sediului po- 
litico-administrativ, inclusiv confec
ționarea unui dig în lungime de 80 
metri, care protejează podul șoselei 
naționale, repararea unor porțiuni 
de stradă, amenajarea unor podețe 
și trotuare. Bilanțul acestei acțiuni 
nu e complicat de contabilizat : 
participanți — 286 cetățeni ; valoarea 
lucrărilor — 300 000 lei.

MICA A PALATULUI — 16,30; 19,30 : 
UNION (13 49 04) — 9; 12; 15; 18.
• Raliul ; PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19.
• Mica sirenă — 10,45; 12,30; 14.15;
16, Zidul — 9; 18 : DOINA (16 35 38).
• Un comisar acuză : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Răpirea fecioarelor : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Pirații secolului XX : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GIU- 
L&ȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15;-17; 19.
• Miliția intervine : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Rîpa î DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
15; 18.
• Nick Carter superdetectiv : MELO
DIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 8; 10; 13; 15; 17; 
19.
• Vraciul : STUDIO (59 53 15) — 10;
13; 16; 19, AURORA (35 04 66) — 9;
11,30: 14; 16,30; 19.
• Neînvinsul î MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,30; 14; 16,30;
19, ARTA (213186) — 9; 12; 15; 18,30.
• Cîntece pe rouă : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 49.
• Pe urmele șoimului : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45; 15; 18,15.
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PLENARA EXTRAORDINARĂ A COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE

DAMASC Z/(M NAȚIONALĂ A ȘȚAȚULIH MAURITIUS

Tovarășul Mihail Gorbaciov 
a fost ales secretar generat al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La
11 martie, la Moscova, a avut loc 
plenara extraordinară a Comitetului 
Central al P.C.U.S. Din însărcinarea 
Biroului Politic al C.C., plenara a 
fost deschisă de Mihail Gorbaciov, 
membru al Biroului Politic, secretar 

, al C.C. al P.C.U.S., transmite agen
ția T.A.S.S.

în legătură cu încetarea din viață 
• lui Konstantin Ustinovici Cernenko, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 

' Suprem al U.R.S.S., participant» la 
plenara C.C. au păstrat un moment 
de reculegere.

Plenara a reliefat că Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice. întregul 
popor sovietic au suferit o grea 

, pierdere prin încetarea din viață a 
lui Konstantin Cernenko, care și-a 
consacrat întreaga viață cauzei
partidului leninist, intereselor po
porului sovietic.

Plenara a subliniat că in aceste

zile triste, comuniștii; Întregul po
por sovietic se unesc și mai strîns 
în jurul Comitetului Central al 
partidului, al Biroului său Politic. 
Oamenii sovietici pe bună dreptate 
văd în partid forța conducătoare și 
călăuzitoare a societății și sînt ferm 
hotărîți să lupte fără șovăire pen
tru realizarea politicii interne și ex
terne leniniste a P.C.U.S.

Participant» la plenara C.C. au 
exprimat condoleanțe profunde fa
miliei și celor .apropiați defunctului.

Plenara C.C. — arată în continua
re agenția T.A.S.S. — a examinat 
problema alegerii secretarului gene
ral al C.C. al ^P.C.U.S.

Din însărcinarea Biroului Politic 
al C.C.. Andrei Gromiko, membru al 
Biroului Politic, a rostit -o alocu
țiune în legătură cu această pro
blemă. El a prezentat propunerea ca 
Mihail Gorbaciov să fie ales secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.

Plenara l-a ales in unanimitate

pe Mihail Gorbaciov in funcția de 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

A luat apoi cuvîntul Mihail Gor
baciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S. El și-a exprimat profunda 
recunoștință pentru înalta încrede
re ce i-a fost acordată, subliniind că 
este pe deplin conștient de înalta 
rășpundere ce-i revine in această 
calitate.

Mihail Gorbaciov a dat asigurări 
că își va consacra toate forțele pen
tru a sluji cu credința partidul, po
porul. marea cauză leninistă, pentru 
transpunerea neabătută în viată a 
programului stabilit de P.C.U.S. în 
vederea întăririi în continuare a pu
terii economice și de apărare a 
U.R.S.S., creșterii bunăstării po
porului sovietic, întăririi păcii, pen
tru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului comunist și sta
tului sovietic.

DAMASC 11 (Agerpres). — Tova
rășul Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, care se află 
într-o vizită in Republica Arabă 
Siriană, s-a întilnit cu primul mi
nistru sirian, Abdel Rauf Al-Kas- 
sem. A fost analizat stadiul actual 
al relațiilor bilaterale, apreciindu-se 
cu satisfacție dezvoltarea amplă a 
raporturilor de prietenie și de coo
perare dintre România și Siria, in 
toate domeniile de activitate de in
teres comun.

Au fost subliniate importanța 
deosebită a întîlnirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Hafez Al- 
Assad, secretar general al C.C. al 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Siria, președintele Republicii Arabe 
Siriene, rolul fundamental pe care 
l-au avut și îl au acordurile și înțe
legerile convenite cu prilejul întîl
nirilor la nivel înalt și care dau im

pulsuri hotărîtoare conlucrării bila
terale, în interesul reciproc al po
poarelor român și sirian prietene.

Cu acest prilej, au fost analizate 
stadiul actual al dezvoltării relațiilor 
economice, precum și căile și mij
loacele de intensificare in continua
re a schimburilor comerciale și de 
adincire a cooperării in producție.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească. de stimă și respect reciproc, 
au luat parte Abdul Kader Kaddou- 
ra. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții siriene 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-siriană de cooperare econo
mică și tehnico-științifică, Salim 
Yassin, ministrul economiei și co
merțului exterior, iar din partea 
română. Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Paraschiv Benescu, ambasadorul 
României în Siria,

România la Tîrgui internațional de la Leipzig
Tovarășul Erich Honecker a vizitat standul țării noastre

Excplpntpi Snip

Domnului SEEWUSAGUR RAMGOOLAM
Guvernator general al Statului Mauritius

Cea de-a XVII-a aniversare a proclamării independenței statului Mau
ritius imi oferă prilejul să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului 
mauritian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

MOSCOVA 11 (Ager
pres). — Agenția T.A.S.S. 
a transmis biografia to
varășului Mihail Gorba
ciov, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Mihail Gorbaciov s-a 
născut la 2 martie 1931 in 
satul Privolnii din raio
nul Krasnaia Gvardia, ți
nutul Stavropol, intr-o 
familie de țărani.
. La scurt timp după 
Marele Război pentru 
Apărarea Patriei din anii 
1941—1945. la virsta de 
15 ani, el a început să 
lucreze ca mecanizator la 
o stațiune de mașini și 
tractoare. In anul 1952 
a intrat in rindurile 
P.C.U.S. In anul 1955 a 
absolvit Universitatea de 
stat „M. V. Lomonosov" 
din Moscova (Facultatea 
de științe juridice), iar in 
1967 — Institutul agrono
mic din Stavropol, cu 
specialitatea agronom- 
economist.

Din 1955, Mihail Gorba
ciov a desfășurat activi
tăți pe linie de Comsomol 
și de partid, in ținutul 
Stavropol : prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
Stavropol al Comsomol u- 
lui, locțiitor al șefului 
secției de propagandă și 
agitație și apoi secretar 
doi și prim-secretar al 
Comitetului de ținut al 
Comsomolului.

In martie 1962 Mihail 
Gorbaciov a fost promo
vat ca secretar de partid 
al Direcției teritoriale de 
producție a colhozurilor

și sovhozurilor din Sta
vropol, iar in decembrie 
același an a fost confir
mat ca șef al secției pen-

gust 1968 Mihail Gorba
ciov a lucrat ca secre
tar doi, iar in aprilie 1970 
a fost ales prim-secretar

tru organele de partid a 
Comitetului de ținut al 
P.C.U.S.

In septembrie 1966 a 
fost ales prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid Stavropol. Din au-

al Comitetului de ținut 
Stavropol al P.C.U.S.

Mihail Gorbaciov este 
membru al' Comitetului 
Central al P.C.U.S. din 
anul 1971. A fost delegat 
la congresele al XXII-lea,

al XXIV-lea. al XXV-lea 
și al XXVI-lea ale parti
dului. In anul 1978 a fost 
ales secretar al C.C. al 
P.C.U.S., iar in anul 
1979 — membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S. In octombrie 
I960 Mihail Gorbaciov a 
fost trecut din rindul 
membrilor supleant! in 
rindul membrilor Birou
lui Politic al C.C. al 
P.C.U.S. A fost ales depu
tat in Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. în legislaturile 
VIII—XI, președinte al 
Comisiei pentru afaceri 
externe a Sovietului 
Uniunii, precum și depu
tat in Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R. in legislaturile 
X—XI.

Mihail Gorbaciov este 
un activist de seamă al 
partidului comunist și al 
statului sovietic. In toate 
funcțiile pe care i le-a 
încredințat partidul a 
acționgt cu inițiativă, 
energie și perseverența 
care-l caracterizează, pu- 
nindu-și cunoștințele, bo
gata experiență și talen
tul organizatoric in 
slujba transpunerii . în 
viață a politicii partidu
lui, slujind cu abnegație 
marea cauză a lui Lenin, 
interesele poporului mun
citor.

Pentru merite față de 
partidul comunist și sta
tul sovietic, Mihail Gor
baciov a fost distins de 
trei ori cu Ordinul Lenin, 
cu ordinele „Revoluția 
din Octombrie", „Steagul 
Roșu al Muncii", cu 
„Insigna de onoare" și cu 
medalii.

BERLIN 11 (Agerpres). — La 
Leipzig a avut loc inaugurarea edi
ției de primăvară a tradiționalului 
Tirg internațional din localitate, la 
care țara noastră este prezentă cu 
un stand. Tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, insoțit de tovarășii 
Willy Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri, Horst Sindermann, pre
ședintele Camerei Populare, și de alți

★
BERLIN 11 (Agerpres). — Erich 

Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, luind cuvîntul 
la deschiderea ediției de primăvară 
a Tirgului internațional de la Leipzig, 
a declarat că asigurarea păcii con
stituie unica alternativă la confrun
tare și la supraînarmare, transmite 
agenția A.D.N. El a subliniat că 
R.D. Germană va acționa și pe vii
tor pentru ca rațiunea și realismul 
să se impună in relațiile internațio
nale și să se realizeze o cotitură spre 
bine, la cate ar aduce o contribuție 
valoroasă și dialogul politic. El a 
relevat că un comerț internațional 
liber și relații economice pe baza

membri ai conducerii de partid și de 
stat a R.D.G., a vizitat standul 
României, unde a fost întîmpinat de 
Alexandru Necula, ministrul con
strucțiilor de mașini. A fost prezent 
Gheorghe Caranfil. ambasadorul ță
rii noastre în R.D.G.

Tovarășul Erich Honecker a for
mulat aprecieri elogioase la adresa 
exponatelor românești și a evoluției 
colaborării dintre România și R.D. 
Germană.

*
egalității in drepturi și avantajului 
reciproc au rolul de a promova pacea.

Referindu-se la evoluția relațiilor 
dintre cele două state germane. Erich 
Honecker și-a exprimat convingerea 
că ultima declarație a cancelarului 
R.F.G.. Helmut Kohl, cu privire la 
inviolabilitatea tuturor frontierelor 
existente în Europa a contribuit ca 
în această problemă să se revină la 
un anumit calm, să se producă o 
anumită calmare a celor care cer re
vizuirea granițelor. Acest lucru — a 
spus E. Honecker — va avea efecte 
deosebit de favorabile'pentru aspira
țiile noastre reciproce de a lupta 
pentru ca omenirea să nu fie împin
să în infernul unui război nuclear.

La Port Louis, capi
tala statului Mauri
tius, ca și in toate lo
calitățile din arhipe
lag, la 11 martie este 
arborat drapelul na
țional. Populația din 
„Perla Oceanului In
dian", cum este denu
mită această tară pen
tru frumusețea peisa
jului său, sărbătorește 
împlinirea a 17 ani de 
la obținerea indepen
denței, eveniment sur
venit după o îndelun
gată perioadă de do
minație, exercitată pe 
rînd de olandezi, fran
cezi și britanici.

Anii care au trecut 
de atunci au marcat 
o etapă de profunde 
mutații economico-so- 
ciale, de intense e- 
forțuri pentru lichida
rea moștenirii colo

niale. De la o econo
mie bazată pe mono- 
cultură — trestia de 
zahăr — s-a trecut 
treptat la extinderea 
suprafețelor cultivate 
și cu alte culturi ve
getale : orez. ceai, po
rumb. cartofi, arahide. 
în paralel. au fost 
construite primele u- 
nătăti ale industriei 
naționale. S-au înăl
țat întreprinderi de 
îngrășăminte. textile 
și mobilă, o rafinărie 
de țiței, o fabrică de 
metanol. A fost elabo
rat, de asemenea, un 
program pentru valo
rificarea resurselor hi
droenergetice. pentru 
extinderea piscicultu
rii și dezvoltarea tu
rismului. In acest an. 
odată cu intrarea in 
producție a noi obiec

tive economice, capa
citatea productivă a 
tării va crește cu cir
ca 20 la sută, Se aș
teaptă ca produsul 
national brut să spo
rească, in anii 1985— 
1990 în medie cu 4 la 
sută, în cea mai mare 
parte ca urmare a 
dezvoltării sectorului 
industrial.

România urmărește 
cu simpatie eforturile 
acestui stat, ca de alt
fel ale tuturor țărilor 
în curs de dezvoltare, 
pentru consolidarea in
dependenței naționale. 
Extinderea legăturilor 
dintre țările și popoa
rele noastre. înteme
iate pe stimă și res
pect reciproc, cores
punde intereselor re
ciproce, cauzei păcii 
și progresului in lume.

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 

— Biroul de coordonare al țărilor 
nealiniate și-a exprimat îngrijora
rea față de grava deteriorare a si
tuației in Liban și de practicile 
israeliene împotriva populației civi
le in zonele ocupate. Un comunicat 
al biroului, dat publicității la Na
țiunile Unite, condamnă măsurile 
represive, ale autorităților israeliene 
față de populația civilă din Libanul 
meridional. Biroul de coordonare 
cere Consiliului de Securitate apli
carea urgentă a rezoluțiilor sale asu
pra Libanului.

Comunicatul reafirmă sprijinul 
față de suveranitatea, independenta

și integritatea teritorială ale Libanu
lui. precum și față de eforturile gu
vernului libanez de a-și extinde 
autoritatea și a restabili pacea in 
zonele evacuate de Israel.

AMMAN 11 (Agerpres). — Infor
mații provenind din teritoriile arabe 
ocupate de Israel pe malul vestic al 
Iordanului, citate de agenția PETRA, 
arată că peste 750 de persoane aflate 
în detenție suferă de diferite mala
dii grave datorate condițiilor deose
bit de grele din închisorile israeliene. 
tn prezent, în închisorile israeliene 
se află 2 275 de palestinieni.

DEVIZA ANULUI INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI
— aspirație comună a tinerilor din întreaga lume

O cuvîntare a premierului Consiliului de Stat al R.P. Chineze
BEIJING 11 (Agerpres). — Deviza 

„Participare, Dezvoltare, Pace", sub 
care are loc Anul Internațional al 
Tineretului, întruchipează pe deplin 
aspirația comună a tinerilor din în
treaga lume — a arătat Zhao' Ziyang, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, într-o cuvîntare rela
tată de agenția China Nouă. Expri- 
mînd, în numele guvernului chinez, 
sprijinul ferm pentru Anul Interna
țional al Tineretului — proclamat de 
O.N.U. la propunerea Guvernului 
României — premierul Zhao Ziyang 
a subliniat că activitățile care vor 
avea loc cu acest prilej «vor stimula 
pe tineri să participe la treburile de 
stat și cu caracter social, Ia dezvol
tarea economiei și culturii; să con

tribuie la lupta pentru pace și pro
gres social.

In China sînt aproximativ 300 mi
lioane de tineri — a menționat pre
mierul chinez — adăugind că socie
tatea are sarcina majoră de a se 
îngriji de studiile, viața și munca 
acestora, deă-i ajuta să rezolve pro
blemele lor practice și de a-i încu
raja să adopte ideile nobile, etica 
comunistă, cultura și spiritul de dis
ciplină.

Premierul Zhao Ziyang a chemat 
pe tinerii chinezi să promoveze co
operarea și schimburile cu tineretul 
din țările în .curs de dezvoltare, să 
intensifice relațiile de prietenie și 
înțelegerea cu tinerii din diverse țări 
ale lumii, să contribuie la reducerea 
tensiunii pe plan mondial.

ÎNFĂPTUIREA SECURITĂȚII Șl DEZARMĂRII IN EUROPA 

un imperativ primordial, o cerință majoră a popoarelor continentului
„Piuă nu este prea tîrziu, să facem totul, trecînd peste orice 

considerente, pentru oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a 
înarmărilor nucleare, pentru retragerea rachetelor cu rază medie 
și a altor arme nucleare din Europa, pentru a asigura dreptul su
prem al popoarelor la existență, la viață, la independență și liber
tate, la pace!”

NICOLAE CEAUȘESCU
tn «ursul actualei legislaturi, ca, 

desigur, și înainte, cauza păcii și 
dezarmării a constituit, așa cum se 
știe, obiectivul central, fundamental 
al Întregii politici și activități in
ternaționale a partidului și statului 
nostru. In ansamblul eforturilor 
României socialiste, ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu pentru apă
rarea păcii în lume, pentru asigu
rarea condițiilor externe de liniște 
și securitate de care poporul nostru 
are nevoie In vederea înfăptuirii 
mărețelor sale programe de dezvol
tare economico-socială a țării, de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, un loc de prim 
ordin l-a ocupat, în toți acești ani, 
și îl ocupă neabătut, in continuare, 
realizarea securității europene, 
transformarea Europei intr-o zonă 
• păcii și colaborării.

In mod constant, partidul și sta
tul nostru s-au pronunțat împotriva 
escaladării cursei înarmărilor pe 
continent, subliniind că Europa este 
deja .suprasaturată de arme, a de
venit un imens arsenal nuclear, 
ceea ce reprezintă o gravă amenin
țare la adresa popoarelor din in-' 
treaga lume. Se știe că, de pe teri
toriul Europei au pornit primele 
două războaie mondiale, care, chiar 
și în condițiile existenței doar a ar
mamentelor clasice, au făcut zeci și 
zec’ de milioane de victime și au 
produs imense pagube materiale. Un 
nou conflict mondial, care în mod 
inevitabil s-ar transforma într-un 
război nuclear, ar duce la distru
gerea întregului continent, la dis
pariția vieții și civilizației pe pla
neta noastră.

Prin această prismă, România, 
președintele țării au luat poziție 
fermă de la început împotriva noii

escaladări a înarmărilor nucleare tn 
Europa, marcată prin instalarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune. 
Țara noastră a subliniat că, în cen- 
dițiile existente, amplasarea de noi 
arme, departe de a contribui la creș
terea securității statelor europene, 
creează, dimpotrivă, primejdii din 
cele mai grave pentru pacea Euro
pei și a întregii lumi. Prin ' glasul 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
România s-a pronunțat categoric 
pentru oprirea amplasării noilor ra
chete americane cu rază medie de 
acțiune și sistarea contramâsurilor 
sovietice, pentru tratative intre Sta
tele Unite ale Americii și Uniunea 
Sovietică în vederea realizării unui 
acord care să ducă la eliminarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune, 
a tuturor armelor nucleare de pe 
continent și din lume.

Situindu-se consecvent pe această 
poziție — conform principiului car
dinal că orice problemă internațio
nală trebuie abordată, și soluționa
tă, prin tratative — partidul și sta
tul nostru au salutat ca un pas po
zitiv, deosebit de important acordul 
la care s-a ajuns în cursul întîlnirii 
dintre miniștrii de externe ai 
U.R.S.S. și S.U.A. privind desfășu
rarea de negocieri la Geneva intre 
cele două state in probleme privind 
dezarmarea nucleară și oprirea mi
litarizării spațiului cosmio — ne
gocieri care urmează să înceapă as
tăzi. In acest sens tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a declarat că acordul 
privind începerea tratativelor so(- 
vieto-americane reprezintă un im
portant factor pentru o evoluție a 
situației continentului potrivit inte
reselor păcii și destinderii.

Dînd o deosebită apreciere acestui 
acord care, prin scopul declarat, se

Înscrie în direcția așteptărilor po
poarelor, țara noastră a atras tot
odată atenția asupra oricăror ten
dințe de euforie, subliniind că pro
blemele aflate pe ordinea de zi — 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune, care se și găsesc prac
tic, efectiv, instalate în Europa și 
creează primejdii imediate pentru 
continentul nostru ; reducerea și 
eliminarea armelor nucleare strate
gice ; prevenirea militarizării spa
țiului cosmic — sînt probleme deo
sebit de complexe și dificile, cu 
vaste implicații. Tocmai avîndu-se 
în vedere posibilitatea ca negocie
rile să fie de lungă durată, Româ
nia a evidențiat necesitatea de a nu 
se întreprinde nimic de natură a 
complica și mai mult situația, de 
a nu se Îngreuna desfășurarea tra
tativelor. După opinia țării noas
tre, cel mai bun pas In aceas
tă direcție l-ar reprezenta opri
rea cursei înarmărilor, adoptarea de 
măsuri concrete de încetare a pro
ducerii de noi arme nucleare, de 
oprire a amplasării rachetelor ame
ricane în Europa și a contramăsu- 
rilor nucleare ale Uniunii Sovietice. 
Luarea unor asemenea măsuri, chiar 
de la începutul tratativelor, ar de
monstra, după cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dorința reală a 
părților de a ajunge la un acord. Și, 
dimpotrivă, continuarea amplasării 
rachetelor și a altor arme nucleare in 
Europa in timpul tratativelor ar ri
dica noi obstacole și ar complica 
desfășurarea acestora, ar alimenta 
neîncrederea, ar diminua eficienta 
negocierilor, le-ar putea reduce la 
rolul unui simplu paravan pentru 
liniștirea opiniei publice, la adăpos
tul căruia cursa înarmărilor nuclea
re să se desfășoare mai departe.

Poporul nostru, toate popoarele 
Europei, la fel ca și celelalte popoa
re ale lumii, așteaptă ca negocieri
le de la Geneva să se desfășoare 
într-un mod constructiv, să se defi
nească printr-un caracter de lucru, 
ca in abordarea problemelor să se 
pornească de la imensa răspundere 
ce le incumbă celor două mari pu
teri nucleare în fața intregii ome
niri. In dezbatere se află probleme 
de o deosebită importantă pentru 
destinele păcii mondiale, ceea ce im
pune afirmarea deplină a spiritului 
de conlucrare, permanenta recepti
vitate față de interesele și aspira
țiile tuturor popoarelor spre înlătu
rarea pericolului unei catastrofe nu
cleare. în general se știe, așa cum 
arată experiența vieții, internaționa
le, că atunci cînd tratativele se des
fășoară pe bază de egalitate și res
pect, punîndu-se mai presus de orice 
deosebiri punctele de convergentă, 
interesele supreme ale popoarelor, 
este posibil să se ajungă la înțele
geri reciproc acceptabile.

După cum este cunoscut, partidul 
nostru, guvernul țării, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu au ară
tat in mod stăruitor că agravarea 
pericolului nuclear, determinată de 
instalarea noilor rachete, creează 
primejdii din cele mai mari pentru 
toate popoarele și pentru toate sta
tele continentului, practic, fără ex
cepție — și de aceea este legitim 
și. totodată, imperios necesar ca 
toate țările continentului să-și adu
că contribuția, in forme corespunză
toare, la desfășurarea constructivă, 
cu bune rezultate a negocierilor, 
realizarea unor înțelegeri concrete 
privind eliberarea continentului de 
orice arme nucleare, la cauza dezar
mării și asigurării păcii in lume. 
Atunci cînd este în pericol existen
ta popoarelor europene, țările con
tinentului nu pot fi numai specta
toare. ele trebuie să-și asume răs
punderi corespunzătoare în apărarea 
popoarelor lor, pentru apărarea Eu
ropei de o catastrofă nucleară. In 
acest sens, viata menține pe deplin 
In actualitate propunerea avansată 
de România ca țările din cadrul Tra
tatului de la Varșovia și din N.A.T.O. 
să se intilnească și să' contribuie 
activ la succesul negocierilor.

In același timp, țara noastră con
sideră necesar ca în diversele foruri 
europene sau mondiale, în diferitele 
conferințe si organisme internațio
nale să se intensifice activitatea

consacrată dezarmării. După cum 
este cunoscut, la ora actuală se află 
in curs de desfășurare lucrările 
Conferinței pentru măsuri de iricre- 
dere și securitate și pentru dezar
mare în Europa, de la Stockholm, 
cu participarea tuturor statelor de 
pe. continent, S.U.A. și Canadei, ale 
Conferinței pentru dezarmare de la 
Geneva, organismul multilateral de 
negocieri al O.N.U. in problemele 
dezarmării, ca și o nouă rundă a 
negocierilor de la Vicna privind re
ducerea foițelor armate si armamen
telor și măsuri adiacente in Europa 
centrală. Intensificarea ritmului ne
gocierilor în aceste foruri de dezar
mare. realizarea unor pași concreți, 
a unor acorduri, chiar, și de impor
tanță mai mică la început, s-ar re
percuta. fără îndoială, in mod pozi
tiv asupra negocierilor sovieto-ame- 
ricane, ar fi de natură să contribuie 
Ia îmbunătățirea generală a clima
tului politic în Europa și in întreaga 
lume.

Prin glasuj de înaltă autoritate al 
președintelui țării. România socialis
tă cheamă toate țările continentului 
ca, pe deasupra oricăror deosebiri 
de orînduire socială sau de ideolo
gie, să acționeze și să conlucreze cit 
mai strins pentru îndepărtarea peri
colului nuclear, pentru o Europă 
unită, a păcii și colaborării, fără 
arme nucleare, fără nici un fel de 
arme și războaie. „Să facem astfel 
— declara tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — incit Europa, care a avut 
un rol primordial in făurirea civili
zației moderne, să poată contribui și 
în viitor la dezvoltarea liberă a ome
nirii, la realizarea unei civilizații su
perioare, menite să asigure popoa
relor bunăstarea, fericirea, liberta
tea, independența și pacea".

In ce o privește. România, așa cum 
se arată în Manifestul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
este hotărîtă să acționeze cu aceeași 
consecventă și în viitor, să facă tot 
ce sa poate, pentru a contribui la 
înfăptuirea cit mai grabnică, pină 
nu este prea tîrziu, a unor măsuri 
practice de dezarmare, de preintîm- 
pinare a unui război nuclear, pentru 
întărirea încrederii și securității pe 
continentul european și in întreaga 
lume, pentru apărarea dreptului fun
damental al oamenilor, al popoare
lor la existentă liberă și demnă, la 
pace și progres.

Radu BOGDAN

Evoluția conflictului dintre Iran și Irak
• Apelul adresat de secretarul qeneral al O.N.U. guvernelor 
celor două țări de a pune capăt bombardamentelor asupra 
unor obiective civile • Răspunsurile primite de la Teheran 

și Bagdad
Agențiile internaționale de presă 

anunță reluarea bombardamentelor 
în cadrul conflictului dintre Iran si 
Irak.

Astfel, potrivit agenției Associated 
Press, care citează un comunicat al 
armatei iraniene, reluat de agenția 
iraniană de știri IRNA, Irakul a 
bombardat duminică orașul*  Isfahan, 
aT doilea ca mărime din Iran. Irakul 
a întreprins raiduri aeriene și atacuri 
cu rachete și alte arme de artilerie 
împotriva a nouă orașe iraniene și a 
unui sat situat de-a lungul frontierei 
dintre cele două țări — arată agenția 
IRNA.
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United Press International șl 
France Presse. care citează agenția 
IRNA, transmit că avioane ' Iraniene 
au bombardat luni dimineața orașul 
Bagdad și localitățile Khurmatu, 
Amidiyeh și Aara. Potrivit unui co
municat militar transmis de IRNA și 
citat de U.P.I. și A.F.P., aceste rai
duri au avut loc ca răspuns la bom
bardamentele irakiene. în capitala 
irakiană au fost lovite mai multe 
puncte strategice.

Secretarul general al O.N.U., Ja- 
viei- Perez de Cuellar, a adresat gu
vernelor Iranului și Irakului apelul 
de a pune capăt tuturor atacurilor 
asupra unor obiective civile. După ce 
iși exprimă decepția că apelul său

de la 6 martie nu a trezit ecoul scon
tat. el a cerut celor două părți afla
te îri conflict să revină la respectarea 
angajamentelor asumate în iunie 1984 
privind abținerea reciprocă de la 
orice atacuri asupra unor obiective 
nefnilitare, informează agenția Asso
ciated Prese.

(Agerpres)
TEHERAN 11 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe iranian Aii Ak
bar Velayati a trimis secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, un mesaj în care afirmă că 
Iranul acceptă încetarea focului in- 
cepind de luni. 11 martie, ora 23.59 
G.M.T., informează agenția IRNA. 
Mesajul constituie un răspuns la a- 
pelul adresat de secretarul general 
al O.N.U. guvernelor Irakului și Ira
nului de a pune capăt tuturor atacu
rilor asupra unor obiective civile.

BAGDAD 11 (Agerpres). — In
tr-un mesaj adresat secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, viceprim-ministrul și minis
trul de externe irakian. Tariq Aziz, 
a anunțat că este gata să plece ime
diat la New York pentru a discuta 
cu acesta problema încetării atacu
rilor asupra obiectivelor civile, in
formează agenția I.N.A.

Demisia președintelui Republicii Elene
Primul tur de scrutin pentru desemnarea președintelui 

va avea loc la 17 martie
ATENA 11 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Elene, Constan
tin Karamanlis, a anunțat — printr-o 
scrisoare adresată președintelui par
lamentului — că demisionează din 
funcția supremă în stat, informează 
agențiile internaționale de presă. Po
trivit Constituției elene, prerogati
vele de șef al statului vor fi asu
mate interimar de președintele par
lamentului, Ioannis Alevras.

Purtătorul de cuvînt al guvernului 
a anunțat, pe de altă parte, că noile 
evoluții politice au impus amînarea 
cu două zile a datei primului tur de 
scrutin prezidențial, respectiv de la

15 la 17 martie. Următoarele două 
tururi de scrutin — in cazul că noul 
șef al statului nu va putea fi de
semnat la primul — au fost fixate 
pentru 23 și 29 martie. Pentru a fi 
ales, președinte, un candidat va tre
bui să întrunească, la primele două 
tururi, o majoritate de 200 din cele 
300 mandate ale parlamentului, iar 
la cel de-al treilea — 180 de man
date.

Partidul de guvernămint — 
P.A.S.O.K. — va sprijini candidatura 
la funcția prezidențială a lui Chris
tos Sartzetakis, fost judecător al 
Curții Supreme.

SĂGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

ALEGERILE CANTONALE DIN
I FRANȚA. Ministrul de Interne al

Franței a comunicat că, in primul 
I tur de scrutin al alegerilor canto- 
| nale de duminică, partidele socia

list și comunist au obținut — îm- 
I preună-cu alte formațiuni de stin

gă — 41,26 la sută din voturile ex- 
1 primate. Formațiile opoziției au 

’ obținut 57,89 la sută din voturi.
Pentru cel de-al doilea tur de scru-

I tin (17 martie), socialiștii și comu
niștii au hotărit să voteze impreu- 

I nă în favoarea candidatului de 
stingă cel mai bine plasat la primul 
tur.

CONSULTĂRI ELECTORALE IN
I R.F;G. Partidul Social-Democrat, 

de opoziție, a obținut majoritatea
I absolută în alegerile de duminică 
I pentru landtagul din Saar, cîștigind 

dreptul de a forma guvernul local,

I informează agenția D.P.A. P.S.D. a 
obținut 49,2 la sută din voturi. Uni
unea Creștin Democrată — princi
pala formațiune a coaliției guver
namentale de la Bonn — a obținut 

| 37,3 la sută din sufragii, iar Parti
dul Liber Democrat (P.L.D.) — 10,0

I la sută. Saar este landul cel mai 
puternic afectat de criza economică 
din R.F.G., unde rata șomajului — 
de 14,2 la sută — este cea mai 
ridicată pe plan național.

CONDAMNARE. Comitetul pen- I 
tru Reunificarea Pașnică a Patriei 
(C.R.P.P.) din R.P.D. Coreeană, a 
dat publicității o carte albă în i 
care condamnă manevrele milita
re comune americano—sud-coreene I 
„Team Spirit — ’85", desfășurate pe 
teritoriul Coreei de Sud incepînd I 
de la 1 februarie — transmite a- | 
genția A.C.T.C. Documentul cere 
S.U.A. și autorităților sud-coreene | 
să pună imediat capăt manevrelor 
militare și să accepte propunerea • 
R.P.D. Coreene privitoare la des
fășurarea de convorbiri tripartite — I 
R.P.D. Coreeană, S.U.A. și Coreea I 
de Sud — ceea ce ar crea premise 
pentru reunificarea pașnică a I 
Coreei.

AMNISTIE. In conformitate cu i 
legea privind amnistia, aprobată de I 
Parlament și semnată de președin- 1 
tele Julio Sanguinetti, în Uruguay . 
au fost eliberați duminică 193 de I 
deținuți politici din perioada fostu- I 
lui regim militar — inîozmeaiă 
agenția France Presse.

POPULAȚIA ORAȘULUI BEI
JING, capitala R. P. Chineze, nu- I 
măra, la sfîrșitul anului 1984, peste I 
9 450 000 de locuitori, anunță agen
ția China Nouă.


