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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
A PARTICIPAT LA FUNERALIILE

LUI K. U. CERNENKO
Miercuri; 13 martie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a participat la funera
liile lui K. U. Cernenko, care au 
avut loc în Piața Roșie din 
Moscova.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în tribuna rezervată 
delegațiilor străine participante la 
funeralii au luat loc tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Traian Dudaș, ambasadorul 
României în U.R.S.S.

După funeralii, în cadrul unei 
solemnități care a avut loc la 
Kremlin, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat condoleanțe 
tovarășului Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, altor conducă
tori de partid și de stat sovietici 
pentru pierderea grea suferită prin 
încetarea din viață a lui K. U. Cer
nenko.

Conducătorii de partid și de stat 
sovietici au exprimat recunoștință 
profundă tuturor șefilor delegații
lor străine care au venit la Mosco
va pentru a participa la funera
liile lui K. U. Cernenko și a-î 
aduce un ultim omagiu.

Miercuri seara s-a reîntors In Ca
pitală. venind de la Moscova, dele
gația de partid și de stat condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care a participat 
la funeraliile lui K. U. Cernenko.

împreună cu conducătorul parti
dului și statului nostru s-au aflat 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe

DREPTUL LA VOT- 
expresie a participării poporului 
la conducerea societății noastre

cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minls- 
tru al guvernului, și Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., de secretari 
ai C.C. al P.C.R., de membri ai Co

mitetului Central și ai guvernului, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

★

La plecarea din Moscova, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a fost salutat 
pe aeroport de membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., de mem
bri ai guvernului sovietic, de alte 
persoane oficiale.

Întîlnire prietenească
MOSCOVA 13 (Agerpres). — A- 

gentia T.A.S.S. relatează că la 13 
martie a avut loc la Kremlin o în
tîlnire între Mihail Gorbaciov, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., și 
conducătorii delegațiilor de partid 
și de stat ai țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, aflați la 
Moscova în legătură cu funeraliile 
Iui K. U. Cernenko.

La întîlnire au participat : Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria ; Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace ; Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane ; Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone ; Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia ; Jânos Kâdâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U.

Participanții la întâlnire au făcut 
un schimb de păreri cu privire la 
problemele actuale ale construcției 
socialiste, pregătirea Viitoarelor con
grese ale partidelor frățești, situația 
internațională actuală. S-a exprimat 
hotărîrea comună de a se perfec
ționa și in viitor colaborarea poli
tică multilaterală, cooperarea econo
mică. ideologică și în alte domenii.

în cadrul întîlnirii s-a reafirmat 
năzuința statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia de a milita 
cu consecvență și într-un spirit coh- 
structiv pentru slăbirea încordării 
în lume. înlăturarea pericolului 
unui război nuclear, adoptarea de 
măsuri eficiente de dezarmare. în 
primul rînd nucleară, neadmiterea 
militarizării Cosmosului. S-a subli
niat că. în condițiile situației inter
naționale complexe, dobindesc o în
semnătate deosebită întărirea uni
tății și coeziunii țărilor frățești, in

marile Înfăptuiri socialiste - elocvente argumente electorale '
Istoria de-o legislatură a unor localități 

in lumina legislaturii care începe
Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste definește pro

gramul de muncă avintată a întregului popor pentru propășirea in 
continuare a patriei, pentru bunăstarea fiilor ei. La intîlnirile cetățenilor 
cu candidații propuși de Frontul Democrației și Unității Socialiste, oame
nii măsoară drumul parcurs de țară în ultimii 5 ani, iar de la înălțimea 
acestor împliniri prefigurează viitorul, cu certitudinea că munca lor asi
duă, împreună cu viitorii deputați, il va transforma în faptă.

lată cîteva relatări despre noile realizări obținute în legislatura ce
se încheie, despre planuri pentru 
calități.

Jerl — o comună oarecare, 
azi — un centru minier 

de frunte
...1980. Cînd in urmă cu cinci ani 

sătenii din Berbești-Vilcea — loca
litate eminamente agrară la acea 
dată — își alegeau deputatul în con
siliul popular județean au încre
dințat mandatul lor. cum era și 
firesc, unui om al cimpului. Căci 
cine putea cunoaște mai bine pu
terea de rod a pămintului de aici, 
viața sătenilor decît unul de-al lor. 
Și oamenii au ales-o pe coopera- 
toarea Floarea Drugă. La întilnirile 
electorale de atunci, oamenii au dis
cutat despre toate problemele comu-

tensificarea coordonării acțiunilor 
lor pe arena internațională.

La întâlnire au participat N. A. 
Tihonov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S.. președintele Con

legislatura ce urmează, în două lo- 

• De ce un deputat-țăran va „preda" man
datul unui deputat-miner ? ® Noua demnitate 
a străzii „Muncitorilor" • Viitorul unei cir

cumscripții electorale fără... trecut

nei. dar mai ales despre creșterea 
producției vegetale și animaliere.

Astăzi, cooperativa agricolă din co
mună nu mai ține „trena“ celorlalte 
cooperative din județ. Ea a săltat 
an de an. ajungînd o unitate de 
frunte. Dar zestrea de fapte a ac

siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. A. Gromiko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor externe 

tualei legislaturi in Berbești e cu 
mult,mai bogată. Cum greu și-ar fi 
închipuit alegătorii de aici acum 
cinci ani. Anume ?

...1985. Huruit neîntrerupt de 
camioane uriașe, drumul asfaltat ; 
blocuri de locuințe cu 652 apar
tamente (ca o „primă etapă"), 
salutul sec. încălzit doar din priviri: 
„noroc bun“... Berbești oare ? Da, 
Berbești. fostă așezare eminamente 
agrară, azi centru minier, parte a 

bazinului carbonifer Berbești — Alu- 
nu. unde în acest an lucrează 
peste 3 000 de mineri. Berbești — ieri 
o comună oarecare din țară. Berbești 
— azi. centru minier marcant. Iată 
un drum uriaș, străbătut în numai 
cinci ani, într-o singură legislatură ! 

al U.R.S.S.. K. V, Rusakov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și unani
mitate.

Localitate ai cărei cetățeni se află 
pe linia intii a bătăliei pentru ener
gie. In aceste zile de aprigă iarnă, 
răspunzind apelului patriei. îndem
nurilor președintelui țării, fiecare 
brigadă, fiecare echipă au adus „la 
zi“ raportul despre tonele de cărbu
ne extrase in plus.

Dar deputatul ? Mandatul lui ? Ne 
povestește scurt trăirile sale in acești 
ani („ce repede-au trecut, bată-i să-i 
bată, dar ce frumos"). Ne povestește 
cum după munca-n cimp mergea, cu 
un tovarăș de la . „forțele de mun
că". din casă-n casă, indemnindu-i 
pe tineri să îndrăgească mineritul 
(„oh, și-n cimp era nevoie, dar noi, 
femeile, am știut să le ținem locul"); 
cum alerga la șeful șantierului de 
locuințe să vadă cum merg lucrările 
(„mai dă-Ie-ncolo de cauze .obiective, 
uite ne sosește un nou lot de mineri 
și trebuie să le dăm apartamente ca 
lumea") ; cum in scurtele răgazuri 
ale muncii in cimp, toamna tirziu, 
iarna și spre desprimăvărare își pe
trecea zilele la bucătăria cantinei, 
învățîndu-le pe fetele satului să gă
tească hrana caldă pentru mineri 
(„Ei da. sigur că-i bună masa la
(Continuare în pag. a V-a)

Manifestarea democratică a voinței 
poporului are in România de azi 
multiple ipostaze. După ce In urmă 
cu puțină vreme s-au desfășurat lu
crările Congresului al XlII-lea al 
partidului și ale celui de-al III-lea 
Congres al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste — mari forumuri 
naționale in care au fost dezbătute 
de mii și mii de reprezentanți ai co
muniștilor, ai tuturor claselor și 
păturilor sociale programele de dez
voltare ale țării în perspectiva ani
lor ce vin, marile comandamente ale 
politicii noastre interne și externe — 
peste citeva zile, mai exact la 17 mar
tie, poporul român, in totalitatea sa, 
va fi chemat la urne să-și exercite 
puterea de stăpin autentic în patria 
sa liberă și independentă, alegindu-i 
pe cei mai buni dintre cei mai buni 
fii ai săi, pentru a-i reprezenta in
teresele in organul suprem al puterii 
— Marea Adunare Națională — și or
ganele locale ale puterii de stat — 
consiliile populare.

Apropiatul eveniment a fost mar
cat de apariția Manifestului Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, 
bilanț de largă cuprindere a marilor 
înfăptuiri obținute în legislația ce se 
încheie — succese care ne bucură, 
oferindu-ne puternice satisfacții și 
sentimente de mîndrie patriotică. 
Acest document, de cel mai larg in
teres cetățenesc, constituie, în același 
timp, un vibrant apel politic adresat 
întregului popor, o chemare mobili
zatoare pentru obținerea de noi în
făptuiri pe drumul înaintării 
neabătute a patriei noastre spre pro
gres, spre o tot mai înaltă civilizație 
socialistă.

**
*

r**
*
*
*

IZfîlJ MANIFESTUL FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII
”SOCIALISTE CHEAMĂ

CETĂȚENI^ $/ CEȚĂȚENE_!

Votind candidații Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
votați pentru înflorirea scumpei noastre patrii, pentru ridicarea 
economico-socială a tuturor județelor și localităților, pentru prospe
ritatea întregii țări, pentru ca fiecare cetățean, întreaga națiune 
să beneficieze de o calitate nouă, superioară a vieții.

fcScInteiaAftAFIȘ ELECTORAL)

EGALITATE DEPLINĂ ÎN DREPTURI 
PENTRU TOȚI FIII PATRIEI
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Constituția noastră prevede limpe
de la art. 25 : „Cetățenii Republicii 
Socialiste România au dreptul de a 
alege și de a fi aleși in Marea Aduna
re Națională și in consiliile populare. 
Votul este universal, egal, direct ?< 
secret. Au dreptul de vot toți cetă
țenii care au implinlt virsta de 
18 ani".

Cele citeva cuvinte așezate cu te
meinicie în tiparul Legii fundamen
tale a statului nostru cuprind in 
fapt împlinirea, prin luptă și dăruire 
patriotică, a idealurilor clasei noastre 
muncitoare, care încă din primele 
momente ale afirmării sale pe scena 
politică a țării a militat fără conteni
re pentru afirmarea celui dinții drept 
politic al omului modem — dreptul 
de a participa la exercitarea puterii 
în stat, de a alege și de a fi ales in 
organele sale reprezentative. Făclia 
năzuințelor spre dreptate și egalitate 
socială, în condiții de deplină 
independență națională, spre afirma
rea nestinjenită a voinței celor ce 
muncesc, a intereselor fundamentale 
ale poporului, a luminat și călăuzit 
lupta eroică a partidului nostru, ți
nut două decenii în adincă ilegalitate 
de „democrația" burgheză, a in
suflat energii și spirit de sacri
ficiu în bătăliile aspre de clasă și 
sociale pentru instaurarea puterii 
populare, pentru înfăptuirea revolu
ției socialiste și făurirea noii orîn- 
duiri sociale, in care „poporul să-și 
fie domn sie însuși". Legea electo
rală existentă azi în România dă 
deplină expresie principiilor Înscrise 
în Constituție, potrivit cărora dreptu

rile electorale, întemeiate pe deplina 
egalitate a cetățenilor, fără deosebire 
de rasă, naționalitate, sex sau religie, 
constituie manifestarea puterii unice 
și suverane a poporului, a participă
rii nemijlocite a maselor la condu
cerea societății. Realitate ce se cere 
cu atît mai mult evidențiată cu cît 
în multe democrații burgheze con
tinuă să se mențină un întreg eșa
fodaj de restricții — pornind de la 
cele mai brutale refuzuri pînă la cele 
mai subtile condiționări dictate de 
avere — menit să îngrădească tocmai 
accesul omului de rînd la conducerea 
treburilor sociale, la exercitarea pu
terii in stat.

Exercitarea dreptului de vot în țara 
noastră se înscrie in contextul larg 
al multiplelor drepturi pe care le 
conferă și le garantează omului mun
cii Constituția Republicii Socialiste 
România. Aceasta reprezintă o ex
presie a înaltului respect pe care îl 
manifestă societatea noastră nouă față 
de demnitatea omului, față de valo
rile lui supreme. Prin modul profund 
democratic în care se exercită in 
România socialistă dreptul de vot, 
pentru milioane și milioane de băr
bați și femei, tineri și virstnici, oa
meni ai muncii români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte naționalități, 
absolut pentru toți cetățenii țării, fără 
excepție, a fost creată și garantată 
posibilitatea afirmării capacităților, 
talentelor, aptitudinilor, a intereselor 
și particularităților tuturor claselor 
și categoriilor sociale. Astfel, dreptul 
de vot constituie expresia participării
(Continuare în pag. a IV-a)
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în întîmpinarea alegerilor de la 17 martie

MUNCĂ EXEMPLAR ORGANIZATĂ PENTRU
ÎNDEPLINIREA TUTUROR OBIECTIVELOR ECONOMICE

IMH $1 HIEHZm PRODUCTID Campania agricolii de primam - temeinic pregătită!
un proces continuu, care asigura

valorificarea superioară a materiilor prime
Primul schimb de cuvinte cu di

rectorul unei uzine de mare presti
giu, cum este „Electromureș", te 
pune într-o grea cumpănă, mai ales 
dacă știi că inginerul loan Oltea- 
nu este un specialist apreciat în me
seria sa, că stăpînește cu talent teh
nica de virf, dar și arta de a stimu
la oamenii să gindească, să creeze, 
să aibă un veșnic neastîmpăr creator.

— Mă întrebați cum arăta uzina 
cu cinci ani în urmă ? Sincer, nu 
mai știu. Nu-mi mai amintesc nici 
cum arăta anul trecut, pentru că la 
noi se schimbă multe de la o zi la 
alta. Dacă mă întrebați cum va ară
ta uzina noastră la începutul viito
rului cincinal sau în 1990, poate că 
aș fi mai în temă.

într-adevăr, proiectanții și spe
cialiștii din întreprindere nu se lasă 
prea mult invitați cînd este vorba 
de înnoirea și modernizarea produc-’ 
țiel, de ridicarea nivelului ei calita
tiv la cele mai înalte performante 
atinse pe plan mondial. Așa s-a reu
șit să se creeze și să se exporte nu
meroase modele de articole de uz 
casnic, casetofoane, diferite produse 
electrotehnice. Conductorii de alu
miniu pentru construcții fabricați la 
Tirgu Mureș sînt exportați în peste 
20 de țări ale lumii. Și tot în ma
terie de cabluri se realizează pentru 
un partener de peste hotare un pro
dus unicat pe piața europeană. U- 
nele firme au condiționat achizițio
narea acestui cablu de respectarea 
unor caracteristici calitative supe
rioare, care diferă mult de ceea ce 
se fabrică în mod obișnuit în acest 
domeniu. în mai puțin de zece zile, 
specialiștii din întreprindere au ela
borat tehnologia de fabricare a aces
tui conductor de cupru, căruia, pen
tru mărirea rezistenței, înainte de 
izolarea propriu-zisă, trebuie Să 1 se 
aplice o folie poliesterică de teref- 
talat. O treabă nu prea ușoară, dar 
pe care muncitorii și specialiștii u- 
nității au făcut-o de minune.

Peste 
iscusiți, . _
muncesc la „Electromureș", dar nu 
muncesc oricum. Există aici un ger
mene, un factdlf dinamizator care''a 
cTbat o mare emuînrie pentru nou. 
pentru calitate, pentru seriozitatea și 
responsabilitatea #acțului $e creație. 
Competiția, competitivitatea sînt aici 
cuvinte de ordine sau mai exact spus 
cuvinte de conștiință și conștiincio
zitate. Foarte puțini din cei care 
poartă ecusonul „Electromureș“-ului 
știu cum arăta micuța lor uzină a- 
cum 35 de ani, cînd s-a înființat,' 
sau măcar cum arăta cu două dece
nii în urmă. Directorul poate că a- 
vea dreptate cînd spunea că nu mai 
ține minte ce se fabrica acum 
ani, motiv pentru care facem 
Ia memoria ziarului. „Scînteia" 
acum aproape cinci ani că, în 
un colectiv condus de inginerii 
iectanți Iuhasz Valentin și 
Babu, în colaborare cu Institutul de 
cercetări și proiectări pentru indus
tria electrotehnică, a realizat pri
mul xerox românesc. Apoi, în anul 
1981 se consemnează realizarea unei 
mașini de spiralizat rezistente pe 
care au conceput-o și „meșterit-o“ 
oameni de mare ambiție și pricepere 
ca Alexandru Lorinczi, Leon Szat- 
mari, Olaru Gustav, Ioan Kirali și

6 600 de oameni harnici șl 
în majoritatea lor tineri.

cinci 
apel 
scria 
1980, 
pro- 
Ioan

ECONOMII DE METAL
prin promovarea tehnologiilor

utilaje agricole, 
numeroase piese de 

pentru care această 
fi considerată drept 
consumatori de me- 
Teleorman. Cum este

Nomenclatorul de produse al în
treprinderii mecanice pentru agricul
tură și industrie alimentară din Ro
șiori de Vede cuprinde o gamă largă 
de combine de siloz universale, echi
pamente de recoltat floarea-soarelui 
și porumb, combine climatizate și ci
lindri de. motor pentru diverse tipuri 
de tractoare, alte 
precum și 
schimb. Motiv 
unitate poate 
unul din marii 
tal ai județului 
și firesc, în asemenea condiții, preo
cuparea pentru utilizarea rațională 
și gospodărirea judicioasă a metalu
lui ocupă un loc prioritar. Așa se și 
explică faptul că indicele de utiliza
re a metalului a cunoscut o dinami- ■ 
că ascendentă : 85 la sută in anul 
1982, 85,9 la sută in 1983, 86,8 la sută 
in 1984. Pentru acest ultim an al 
cincinalului 6e preconizează depăși
rea nivelului de 88 la sută. Un obiec
tiv cu perspective certe -de a fi a- 
tins, dacă avem în vedere cele 46 
tone de metal economisite în perioa
da care a trecut de la începutul a- 
nului, cînd s-a Înregistrat și o redu
cere a cheltuielilor de 2,7 lei la 1000 
lei producție-marfă.

Cum s-au obținut aceste rezulta
te? în primul rind, trebuie mențio
nat că, la sfîrșitul anului trecut, la 
nivelul comitetului de partid și al 
consiliului oamenilor muncii au fost 
analizate rezervele interne, căile 
prin care trebuie acționat pentru 
gospodărirea severă a materiilor pri
me. Cu acest prilej, ca urmare a 
propunerilor făcute de numeroși 
muncitori, maiștri, tehnicieni și in
gineri, s-a elaborat un amplu pro
gram de măsuri politice, organizato
rice și tehnice, pus imediat în apli- • 
care. Chintesența acestui program ? 
Să-l ascultăm, pentru început, pe 
ihg. Florian Badea, directorul între
prinderii : „Deoarece sintem o uni
tate mare consumatoare de metal, nu 
am neglijat nici una dintre posibili
tățile de economisire a oțelului, fon
tei și laminatelor pe întregul flux de 
tehnologie, mergînd de la reproiec- 
tarea produselor pînă la recuperarea 
și. atragerea in circuitul productiv a 
tuturor materialelor refolosibile".

De seriozitatea cu care se acțio- 

Ioan Barabas. în 1982, la „Electro
mureș" s-au realizat pentru prima 
pară în tară conductori pentru insta
lațiile miniere și pentru metroul 
bucureștean, asimilindu-se totoda
tă în fabricație, într-un timp re
cord, 72 tipodimensiuni de compo
nente și 11 tipodimensiuni de mate
riale pentru autoturismul „Oltcit".

în toamna anului 1983, oamenii 
muncii de la „Electromureș" rapor
tau cu nespusă mîndrie tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cu prilejul unei 
vizite de lucru, că nomenclatorul de 
fabricație cuprinde peste 2 200 pro
duse, cele mai multe dintre ele soli
citate la export. Vibrează puternic în 
inimile celor prezenți cuvintele con
ducătorului partidului și statului 
nostru : „Dragi tovarăși, ne-au pro
dus o deosebită impresie ceea ce ați 
realizat in dezvoltarea întreprinderii, 
precum și produsele de bună calitate

La întreprinderea 
„Electromureș" 

din Tîrgu Mureș

La întreprinderea mecanică pentru agricultură 
și industrie alimentară Roșiori de Vede

— Dacă ne raportăm la producția 
de acum, din anul 1985, ce lipsește 
din acest film ?

— Lipsesc multe. în primul rînd 
lipsește o comparație între ceea ce 
produceam înainte și ceea ce am re
alizat în ultimii ani, pentru a avea 
o imagine mai clară asupra con
tinuei dezvoltări a uzinei. în 1983, 
produsele noi sau reproiectate re
prezentau 46 la sută din totalul pro- 
ducției-marfă. în 1984, ponderea pro
duselor noi a ajuns, la 56 la sută, iar 
la sfîrșitul acestui ân va spori la 80 
la sută. Aceste procente exprimă un 
efort considerabil, o mare investiție 
de inteligență 
film lipsesc și 
gereze efortul 
carea gradului 
teriilor prime

și inventivitate. Din 
imaginile care să su- 

nostru pentru ridi- 
de valorificare a ma- 
și materialelor. De 

exemplu, valoarea unui kilogram de 
cupru se ridica la 110 lei in cazul 
fabricării unui conductor simplu. 
Acum, la realizarea conductorului 
bandă pentru calculator, aceeași can
titate de cupru se valorifică cu 
1 800 lei sau la conductorii de tip 
Wraping (folosiți în industria elec
tronică) același kilogram de cupru 
ajunge la 3 800 lei. Sau la produsul 
„Terma 11", fabricat cu ani în urmă, 
valoarea producției realizate dintr-o 
tonă de metal era de 36 000 lei. A- 
cum, aceeași cantitate de metal în
corporată in mecanismul radiocase- 
tofoanelor „EMAC" valorează peste 
300 mii lei, iar pe ansamblul unui 
radiocasetofon auto ajunge la 400 mii 
lei. Lipsesc din film fdarte mulți din 
oamenii minunați pe care-i avem, 
din creatorii de mașini și produse 
noi. în cele 5 ateliere de proiectare 
și secția de cercetare lucrează peste 
280 de specialiști, care gîndesc, pro
iectează și iar gîndesc. Nu numai la 
modul cum vor trebui înnoite cele 
7 628 de produse pe care le fabricăm 
acum, ci mal ales la ceea ce vom 
realiza în 1990, cînd deja ne gîndim 
să fabricăm în special cablaje auto 
și conductori electrici cu linii auto
mate flexibile.

Am dorit să încheiem reportajul 
nostru tot cu o discuție cu inginerul 
loan Olteapu :

— Școala românească este exce
lentă, ne, spune interlocutorul. Dă 
toț ce trebuie unui, elev, sau unui 
student pehtru a-i afirindfe gîndlrea. ’ 
Aici, la noi, îi văd pe „mînjii" care 
vin de la facultate că au îndrăz
neală șl ambiție. Pe unii „li aștept" 
4—5 ani ; dacă n-au venit cu nimic 
nou, nu-mi pierd răbdarea, trebuie 
să scapere, îi obligă viața, le stîr- 
nesc ambițiile muncitorii noștri, care 
sint de excepție, fiecare în meseria 
lui. Să nu credeți că am uitat cum 
a fost cu cinci ani în urmă sau cum 
a fost cu 14 ani in urmă, cînd parti
dul mi-a încredințat funcția de di
rector. Țin bine minte totul. Dar știu 
la fel de bine că în primul rînd tre
buie să te gîndești la viitor. Și toc
mai cu gindul la viitor vom merge 
cu toții la 17 martie să dăm votul 
nostru candidaților Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. Este 
gindul unui colectiv de aproape 7 000 
de alegători.

Petre CRISTEA
Gh. GIURGIU
corespondentul „Scinteii" 

specialiști din alte unități. Astfel, 
împreună cu Institutul de cercetări 
pentru Sectoare calde din Bucu
rești s-a pus la punct, iar acum se 
află în fază de experimentare o 
tehnologie deosebit de valoroasă : 
turnarea cilindrilor de motor in 
cimp magnetic. Prin trecerea la acest 
procedeu tehnic, greutatea unui ci
lindru se reduce cu 2 kg. Iar pro
ducția anuală se ridică la 40Q 000 
bucăți.

Cum prind viată în compartimen
tele de producție ale unității solu
țiile de economisire a metalului sta
bilite de specialiști ? La sectorul de 

unor repere de dimen- 
mici. „Procedîndu-se în 
ne spune maistrul Iulian 
loc să fie trimise la re- 

laminate sint 
în seoțiile de

sint grăitoare

debitare centralizată a materialelor, 
munca este organizată pe principiul 
trecerii ștraifurilor și a diferitelor 
resturi de metal de la o ștanță la 
alta, potrivit planurilor de croire. De 
altfel, orice bucată de metal este 
strînsă cu grijă, depozitată pe sorti
mente și utilizată apoi pentru con
fecționarea 
siuni mai 
acest mod. 
Stanică, în 
topit, zeci de tone de 
valorificate superior 
producție".

Toate aceste acțiuni 
pentru stăruința cu care se acțio
nează în vederea folosirii depline, ra
ționale a materiilor prime și materi
alelor. Iată, de pildă, o realizare de 
dată recentă, subordonată aceluiași 
obiectiv. Este vorba de amenajarea 
unei linii tehnologice pentru briche- 
tarea șpanului de fontă, după care, 
în continuare, acesta este reintrodus 
în procesul de topire și turnare a 
unor noi piese. Se recuperează, in 
acest mod. peste 1 000 tone șpan de 
fontă pe an.

Eforturi susținute sint făcute și 
pentru reducerea rebuturilor și a al
tor pierderi tehnologice. Deși în în
treprindere nu se înregistrează mul-

cu minuțiozitate, cu ambiția de a 
face cea mai scurtă campanie de în- 
sămîntări — ne-a spus inginerul- 
șef. Iar aceasta se poate constata în 
toate secțiile de mecanizare".

PRIORITATE - CULTURILOR 
INTENSIVE

Deși cîmpiile județului Giurgiu 
continuă să fie acoperite de zăpadă, 
munca in cimp a lucrătorilor din a- 
gricultură se intensifică cu fiecare 
zi. Este și normal să fie așa. în po
fida faptului că temperatura se men
ține încă scăzută, nu trebuie uitat 
că din punct de vedere calendaris
tic ar trebui să ne aflăm în plină 
desfășurare a lucrărilor agricole de 
primăvară. Perioadă care deși nu a 
sosit, nu este prea departe.

în această primăvară unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste din 
județul Giurgiu vor însămința in 
total 152 117 hectare cu porumb, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, soia, 
plante furajere, legume și alte cul
turi. în scopul realizării în acest an 
a unor producții agricole superioare, 
comitetul județean de partid a sta
bilit programe speciale pentru fie
care cultură menite să asigure toa
te condițiile ca insămînțările să se 
desfășoare într-un timp cit mai scurt 
și la un înalt nivel calitativ.

Cele cîteva zile la rind în care am 
străbătut zonele agricole din sudul 
județului ne-au oferit o imagine cu
prinzătoare a eforturilor pe care le 
depun oamenii de aici pentru pre
gătirea temeinică a viitoarei produc
ții agricole. Pe întinderile de un alb 
imaculat, sute și sute de tractoare 
înaintează într-o ordine dinainte sta
bilită, împrăștiind în jurul lor o puz
derie de granule chimice menite să 
asigure hrana de mîine a semănă
turilor acoperite de omăt. Forțele 
cele mai mari sînt concentrate însă 
în grădinile de legume, unde mii și 
mii de agricultori, cu prețul unor 
eforturi deosebite, pun bazeîe viitoa
rei recolte de legume. Cîteva secvențe 
surprinse în zilele raidului nostru 
sînt edificatoare pentru modul în 
care oamenii acționează acum pentru 
realizarea producției agricole stabi
lite pentru acest an.

MAȘINILE Șl UTILAJELE POT 
INTRA ÎN BRAZDĂ CHIAR 

DE MÎINE
Peste tot pe unde am trecut, din 

discuțiile cu cadrele de conducere 
din unitățile agricole, cu organele 
comunale de partid și de stat s-a 
desprins aceeași concluzie : de acum 
lucrările în cimp pot începe în orice 
moment. Ultimele verificări privind 
starea de funcționare a mașinilor au 
pus in evidentă marea răspundere 
de care au dat dovadă în această 
campanie toți cei care au participat 
Ia repararea tractoarelor și utilajelor 
agricole, reflectată și în numeroase
le acțiuni și inițiative întreprinse 
pentru îmbunătățirea funcționalității 
și creșterea randamentului de lucru 
al acestora. Tovarășul Ilie Muscalu, 
inginerul-șef al trustului S.M.A., a- 
precia că în județul Giurgiu sint a- 
sigurate toate condițiile tehnice și 
materiale pentru a reduce cu cel pu
țin 1—2 zile pej'ioada de semănat a 
culturilor din prima epocă, iar 
cea a culturilor din epoca a doua — 
cu 2—3 zile. „Totul a fo<st pregătit

înaintate
te rebuturi, la fiecare loc de muncă 
sint căutate noi soluții pentru ca 
ponderea și valoarea acestora să 
scadă continuu. Prin honuirea cilin
drilor cu lamele diamantate, de pil
dă, rebuturile s-au diminuat cu 3 la 
suta, concomitent^ cu o creștere co
respunzătoare a productivității 
muncii.

Condițiile deosebit de grele din a- 
ceastă iarnă au impus, în paralel cu 
utilizarea cu eficiență a metalului, o 
grijă maximă pentru gospodărirea 
judicioasă a fiecărui KWh de energie 
electrică. Așa cum s-a subliniat și la 
recenta ședință a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pen
tru încadrarea în cotele de energie 
electrică repartizate s-au întreprins 
acțiuni ample, care au vizat, în pri
mul rînd, reorganizarea întregii ac
tivități productive, in scopul evită
rii solicitării sistemului energetic na
țional în perioadele de virf de sar
cină. Din cele 3 cuptoare de topit 
oțel, unul a fost oprit, iar la sectoa
rele reci se folosesc numai două 
compresoare din trei. Se utilizează 
alternativ, în funcție de cerințele 
producției, cuptoarele de tratament 
termic și cele de călire, eliminîn- 
du-se încărcarea lor necorespunză
toare. Ca urmare, puterea medie 
orară absorbită din sistemul energe
tic s-a redus cu 2,7 MW.

— Desigur, nu putem spune că am 
epuizat toate rezervele de care dis
punem pentru reducerea consumuri
lor de materii prime și resurse ener
getice, ne preciza secretarul comi
tetului de partid, tovarășul Marcel 
Badea. Important este că întregul 
colectiv al întreprinderii — munci
tori, maiștri, ingineri și proiectanți 
— se simte angajat cu toate forțele 
și capacitatea sa creatoare, așa cum 
a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la ultima ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., în 
ampla acțiune de reducere a consu
murilor materiale și energetice, de 
gospodărire cit mai eficientă a re
surselor încredințate spre adminis
trare. iar rezultatele obținute pînă 
acum ne îndreptățesc să afirmăm că 
ne aflăm pe un drum bun. Ceea ce 
ne obligă la și mai mult pe viitor.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii"

Factorii de răspundere din agricul
tura județului Giurgiu apreciază că 
hotărîtoare pentru realizarea planu
lui de dezvoltare a agriculturii pe 
acest an sint măsurile ce se între
prind acum pentru pregătirea cul
turilor intensive. Această apreciere 
pornește mai ales de la ponderea 
mare pe care o au aceste culturi în 
agricultura județului. Este vorba de 
o suprafață totală de 30 350 hectare, 
din care 14110 urmează să fie cul
tivate cu porumb. Dintre acțiunile 
Întreprinse în acest sens se detașea
ză cele privind sporirea fertilității 
solului și asigurarea unor semințe 
de mare valoare biologică. Pentru 
înnobilarea pămîntului s-a acționat 
în două direcții : utilizarea unor 
doze mari d'e îngrășăminte și pune
rea în stare de funcțiune a tuturor 
amenajărilor pentru irigații. Pentru 
asigurarea unor condiții normale de 
irigare, din rețeaua de canale s-au 
decolmatat 110 000 mc de pămînt, au 
fost executate impermeabilizări de 
canale pe 2 000 mp și puse în stare 
de funcționare aproape 90 la sută 
din agregatele de pompare. într-un 
stadiu mult întîrziat însă se află 
repararea echipamentelor de udare. 
Din cele aproape 18 000 conducte 
defecte au fost reparate pînă la 
această dată doar 4 000—5 000 bucăți.

FERTILIZAREA 
SEMĂNĂTURILOR 

DE TOAMNĂ
Pentru cooperatorii din comuna 

Greaca, anul agricol 1985 ssș, anunță 
depsebjt îd primul rînd pentru ambi
țiile mari care'îi animă în făSfiZărer. 
Obiecțiilor pA care și le-au propus. 
Anul trecut ei au stabilit un record 
al județului Giurgiu la producția de 
orz, obținînd cîte 7 533 kg la hectar. Cu 
un an in urmă, adică în vara lui ’83, 
la Greaca s-a realizat una dintre 
cele mai bune producții de floarea- 
soarelui din țară — 3 <00 kg la nec
tar. în toamnă, de pe multe sole 
s-au recoltat între 14 și 16 tone de 
porumb știuleți la hectar. Iar coope
ratorii din Greaca pornesc în noul 
an agricol cu hotărîrea de a demon
stra, prin rezultate și mai bune, că 
aceste recorduri nu sînt întâmplă
toare.

„Cînd am ajuns inginer agronom 
în satul meu natal, aici, la Greaca, 
ne spune tovarășa Georgeta Oprea, 
președintele cooperativei, un bătrin 
m-a oprit și m-a întrebat dacă 
cunosc adevăratul secret al meseriei 
de agronom. «La școala cea înaltă ai 
învățat multă carte, dar eu te întreb 
dacă știi să asculți cum crește griul». 
Și moșul ■ m-a învățat această taină 
pe care n-am s-o uit toată viața. 
Ca să auzi cum crește griul, trebuie 
ca în fiecare dimineață să-l cuprinzi 
cu privirea, să-l vezi cum se. ridică 
viguros ori își răsucește frunzele în 
căutare de apă. Să-l măsori din ochi 
și să știi tot timpul ce-i lipsește, 
să-i dai tot ce îi trebuie".

Președinta cooperativei ne poves
tea toate acestea la căpătui unei 
imense sole de grîu, pe cuprinsul 
căreia peste 100 de cooperatori înain
tau cu greu prin omătul mare, făcînd 
cu mîna ceea ce nu poate face trac
torul cu mașina : fertilizau chimic 
semănătura de toamnă. Efortul este 
mare, dar oamenii au convingerea că 
el va fi răsplătit pe deplin de sporul 
de recoltă ce se va realiza. „Dacă 
și la prăsitoare vom avea asemenea 
culturi încheiate și viguroase. — ne 

' spunea președinta — atunci in mod 
sigur că în toamnă vom raporta o 
producție agricolă record". Aflăm 

hectare

„ „porumb, pe care urmează să se rea- 
țiile mari care îi'ahiriiă’în fâ&fiWed'" Uzeze cel puțin 20 de tone știuleți fa 

hectar, au fost date în acord global 
celor mai bune echipe. Terenul a 
fost fertilizat cu îngrășăminte orga
nice, urmînd ca la semănat să se ad
ministreze și dozele de îngrășăminte 
chimice. Este primul an în care te
renurile situate pe terasă vor bene
ficia de irigații, deci un avantaj mare 
în obținerea recoltelor dorite. Să- 
mînța este asigurată în totalitate.

La C.A.P. Greaca totul este gata 
pregătit pentru începerea campaniei 
de primăvară. Tractoarele șl mași
nile agricole, organizate in mai mul
te variante de agregate, așteaptă 
doar momentul în care terenul va 
permite să intre în brazdă. Cu aceeași 
hotărîre de a face un an al produc
ției agricole record i-am văzut la 
îucru și pe cooperatorii și mecaniza
torii din Braniștea, Oinacu. Hotare
le, Vlad Tepeș, Vedea, Găujani, unde 
oamenii sînt într-o asemenea mă
sură organizați îneît întîrzierile de 
acum cauzate de prelungirea iernii 
să fie recuperate pe parcursul des
fășurării lucrărilor de pregătire a * 1 
terenului și însămînțare.

înfățișate, Doresc să adresez felicitări 
colectivului de la această unitate".

Respectind cronologia celor cinci 
ani ai actualei legislaturi, tot în 
„Scînteia" din primele zile ale anu
lui 1984 sînt consemnate ca noutăți 
în producția uzinei 15 noi tipuri de 
conductori electrici, 100 tipodimen- 
siuni de cablaje electrice, 10 produ
se la secția electrocalorice, asimilat 
rea într-un timp record a radioca- 
setofonului auto tip „Stela", a meca
nismului de casetofon eMAC-1, a 
mașinii de debitat și desizolat con
ductori. Cum s-a reușit asimilarea 
unui număr atît de mare de produ
se de înaltă tehnicitate ?

Iată-ne într-o sală modern utila
tă,- în care — pe un miniecran — 
facem o „vizită", cu ajutorul apara
tului de filmat, în uriașa uzină dis
persată pe trei platforme. Inginerul 
loan Țoader, secretarul comitetului 
de partid, ne este ghid, un ghid 
Care stăpînește perfect limbajul uzi
nei, cunoaște fiecare mașină și, după 
cum spune, mai bine de 4 000 din 
produsele care se fabrică; știe, de
asemenea, istoricul și autorii multo
ra dintre mașinile moderne fabri
cate prin autoutilare. Filmul ne 
poartă printre muncitoarele de la 
secția conductori și cablaj, ajungem 
apoi în halele secției electrocalorice 
și, în final, la cea mai modernă și 
mai nouă secție, cea de mecanică 
fină și electronică. Uzina aceasta 
modernă consumă anual peste 20 000 
sortimente de materiale, printre care 
cupru, bronz, aluminiu, aliaje din 
aluminiu, țevi inox, tablă, granule 
PVC, poliamidă, carton și hîrtie și 
altele și altele. Pentru a avea o ima
gine mai clară asupra dimensiunilor 
producției, este suficient să notăm 
că anual se consumă 12 000 tone sîr- 
mă din aluminiu, 400 tone aluminiu 
și aliaje din aluminiu, 8 000 tone 
granule PVC.

— Cînd a fost realizat acest film 
de prezentare a uzinei ?

— în 1984, ne răspunde inginerul 
Toader.

nează aveam să ne convingem pre
tutindeni în întreprindere, în ate
lierele de proiectare, în secțiile de 
prelucrare, la turnătorie. Din discu
ția purtată cu ing. Gheorghe Pătraș- 
cu, din cadrul biroului de proiecta- 
re-cercetare uzinală, am reținut că 
preponderent este efortul stăruitor 
al specialiștilor din acest comparti
ment pentru perfecționarea din 
punct de vedere constructiv a unor 
utilaje, subansamble și repere, direc
ție de acțiune prin care s-a realizat 
nu numai o substanțială economie 
de metal, dar și îmbunătățirea pă- 
rametrilor tehnici și funcționali ai 

produselor. Astfel, prin reprolectarea 
unor repere de la combina de 6iloz 
universală, greutatea mașinii se re
duce cu 11,5 kg, economia anuală de 
laminate ridicîndu-se la 23 tone. De 
asemenea, prin reanalizarea concep
ției constructive și tehnologice a 
ghidajului pentru lanț de la echipa
mentul de recoltat porumb pentru 
combina C6P. consumul de metal va 
fi diminuat cu 2,5 kg pe produs. Și 
nu e deloc puțin dacă ne raportăm la 
cele 12 000 echipamente de acest tip 
ce vor fi fabricate la Roșiori de 
Vede numai în acest an.

Am reținut aceste exemple întru- 
cît ele demonstrează că și în cazul 
unor produse fabricate de mai mul
tă vreme, la care s-ar părea că re
zervele de îmbunătățire a perfor
manțelor s-au epuizat, se pot găsi 
noi soluții pentru reducerea consu
mului de metal. în același context, 
semnalăm că prin reconsiderarea 
concepției constructive și tehnolo
gice la 11 repere cu adaosuri mari 
de prelucrare se vor economisi, în 
acest an, 50 tone de oțel și 35 tone 
fontă. Există, desigur, și probleme 
tehnice care par să depășească posi
bilitățile specialiștilor din întreprin
dere. Situație în care se apelează, 
cu bune rezultate, la colaborarea cu
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Folosirea aviației utilitare la fertilizarea culturilor - iată numai unul din mij
loacele moderne puse la dispoziția agriculturii județului Giurgiu pentru creș

terea fertilității pămîntului

Cu eforturi- umane șl materiale deosebite, s-au produs răsadurile in 
această iarnă. In imagine - protejarea răsadnițelor de tomate la Asociația 

economică de stat și cooperatistă Vedea

SUB CUPOLA DE STICLĂ - 
ADEVĂRATĂ PRIMĂVARĂ 

LEGUMICOLĂ
Pe cit de încintător pare acum pei

sajul verdelui crud de primăvară, 
protejat de gerul aspru al iernii de 
întinderi nesfîrșite de sticlă și folie 
de polietilenă, pe atît de mare este 
și truda celor citeva mii de oameni 
care, înfruntînd viscolele din ianua
rie și februarie, au pregătit în acest 
răstimp peste 70 milioane fire răsad 
pentru viitoarea producție legumi
colă timpurie a județului Giurgiu. 
Răsadurile pentru legumele din so
larii sînt repicate de acum și se aș
teaptă doar încălzirea vremii pentru 
a se trece la plantarea lor. Ceea ce 
se cuvine evidențiat este faptul că 
majoritatea răsadurilor au fost pro
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duse ptjn mețode tradiționale, cu un 
consum, minim de energie conven- 
țională. Discuția cu inginerul Cornel ® 
Bernath, directorul trustului horticol, 
a pus în evidență marea conștiință 
de care au dat dovadă în aceste con
diții grele de iarnă toți cei care au 
participat la pregătirea viitoarei pro
ducții de legume. Aflăm că la defal- 
carea indicatorilor de plan pe teri
toriul județului s-au avut în vedere 
schimbările care s-au produs în ulti
mii ani in condițiile de producție ale 
fiecărei unități agricole. Pornind de 
la aceste mutații calitative, s-a sta
bilit ca întreaga producție de legume 
să fie organizată pe baze intensive.

Directorul întreprinderii de sere 
30 Decembrie. Alexandru Enciu, Erou 
al Muncii Socialiste, ne spunea că a 
fost cea mai grea iarnă din cite a 
cunoscut în cei 33 de ani de cînd 
conduce această unitate de frunte a 
agriculturii românești. Oamenii au 
știut însă să acționeze bărbăteste. să 
ia aproape totul de la capăt pentru 
a asigura producția de legume pla
nificată. Ca să produci aproape 
15 milioane de răsaduri nu este o 
treabă deloc simplă. în cele trei 
ferme ale unității s-au amenajat 
spatii speciale pentru producerea 
răsadurilor și pe cale biologică, 
economisindu-se suprafețe mari din 
sere și. implicit, combustibil. La 
această dată sînt semănate toate ră
sadurile pentru legumele timpurii ce 
vor fi plantate în cimp. în sere, 
tomatele au ajuns la inflorescența a 
treia, iar salata se află în plină 
perioadă de recoltare. Se lucrează 
intens la învelirea cu polietilenă a 
solariilor, urmînd ca în următoarele 
zile să se execute plantarea verzel 
timpurii pe o suprafață de 15 hectare, 
„în ciuda condițiilor grele în care 
lucrăm anul acesta — ne spune 
tovarășul director — sintem hotărîți 
să facem eforturi deosebite pentru 
a realiza din legumicultura un venit 
de cel puțin 35 milioane lei. Ne-am 
pregătit foarte atent pentru apro
piata campanie, transportind la cimp 
mari cantități de îngrășăminte na
turale, fertilizînd toate cele 200 hec
tare pe care la vom cultiva cu 
legume".

La Asociația economică de stat și 
cooperatistă legumicolă Vedea, cele 
11 milioane fire de varză, tomate, 
ardei, vinete se dezvăluie acum pri- 
virii în toată splendoarea lor. Dar 
numai ajungînd aici, la fața locului, 
poți să-ți dai seama ce eforturi mari 
și costisitoare au trebuit depuse pen
tru a le aduce în această stare deo
sebit de viguroasă. Mai întîi a tre
buit înlăturat stratul de zăpadă, gros 
de jumătate de metru, după care 
.pămîntul a fost acoperit cu un strat 
de 70 cm gunoi de grajd nefermen
tat. Deasupra acestui pat biologic au 
fost semănate, mai întîi salata și 
varza, apoi tomatele, ardeiul și vine
tele. Pentru protejarea de îngheț a 
tinerelor plante, s-au întins două 
ecrane termice din folie de polieti
lenă. Așa s-a reușit ca în nopți
le cînd afară mercurul termometru- 
lui a coborit sub —20 de grade, sub 
cele două straturi de folie tem
peratura să se mențină constant 
deasupra limitei de Îngheț. Iar acum, 
cînd răsadurile au fost salvate, oa
menii se gîndesc nu atît Ia ceea ce 
au cheltuit, cît la efectul izbînzii lor, 
la sutele și sutele de tone de varză 
sau tomate care vor ajunge pe piață 
aproape cu aceeași timpurietate ca 
într-un an socotit normal din punct 
de vedere al condițiilor climatice.

Sînt numai cîteva secvențe din 
munca plină de răspundere a lucră
torilor de pe ogoarele județului 
Giurgiu pentru pregătirea producției 
agricole a acestui an.

i

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP
C. PETRE
Fotografii : S. CRISTIAN
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UN VOT PENTRU ÎMPLINIRILE SOCIALISTE ALE PREZENTULUI, 

UN VOT PENTRU VIITORUL LUMINOS AL PATRIEI NOASTRE

de la
17 martie

Egalitate deplină in drepturi 
pentru toți fiii patriei

Partidul nostru comunist, statul socialist asigură deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor 
patriei, fără deosebire de naționalitate. Dezvoltarea forțelor de producție, amplasarea lor teritorială 
judicioasă au ridicat la o viață economico-socială înfloritoare toate județele și localitățile țării, creîndu-se 
astfel baza materială trainică a asigurării egalității depline în drepturi a tuturor fiilor României socialiste.

(Din Manifestul Frontului Unității și Democrației Socialiste)
 - - -......................................... ■ ■ ...............- -   ---------------- ------ ------—.    -   ..................... ...... ......... ............................................ 2.................. ..... .................. ......................... ...........

In.bilanțul remarcabilelor împliniri obți
nute de poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, rezolvarea pro
blemei naționale, potrivit principiilor socia
lismului științific, in spiritul idealurilor 
înalte ale umanismului revoluționar, se 
înscrie ca una din cele mai de seamă cu
ceriri, conturînd o djmensiune fundamenta
lă a societății noastre. Constituția — legea 
fundamentală a țării noastre — stipulează 
limpede în art. 17 : „Cetățenii Republicii So
cialiste România, fără deosebire de naționali
tate, rasă, sex sau religie, sînt egali in drep
turi în toate domeniile vieții economice, poli
tice, juridice, sociale și culturale.

Statul garantează egalitatea în drepturi a 
cetățenilor. Nici o îngrădire a acestor drep
turi și nici o deosebire în exercitarea lor pe 
temeiul rasei, sexului sau religiei nu sînt 
îngăduite".

Pornind de la tradițiile de muncă și luptă 
comună ale oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, considerînd de-a lungul în
tregii sale existențe problema națională ca 
parte componentă a luptei de eliberare, iar 
rezolvarea ei ca un element fundamental al 
revoluției socialiste, P.C.R. a înfăptuit în răs
timpul anilor de construcție socialistă o au

tentică egalitate, toți cetățenii țării fiind 
astăzi fiii unei mari și unite familii — socie
tatea noastră socialistă. Tocmai la această 
profundă realitate se referă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cînd afirmă că : „sîntem printre 
puținele țări <lin lume în care s-a asigurat in 
mod real deplina egalitate in drepturi a tu
turor cetățenilor, fără deosebire de naționa
litate".

Dezvoltarea economică vertiginoasă, multi
laterală a României în anii de după Congre
sul al IX-lea s-a răsfrînt, în mod pozitiv, 
asupra condiției materiale și spirituale a tu
turor cetățenilor, fără deosebire de naționali
tate. Acest proces s-a accentuat deosebit de 
puternic după împărțirea administrativ-teri- 
torială a țării în anul 1968, cînd s-au creat 
condiții pentru amplasarea rațională a forțe
lor de producție, pentru dezvoltarea echili
brată și armonioasă a tuturor localităților și 
zonelor țării.

Acum, cînd fiecare județ își are platfor
mele sale industriale, oferind largi posibili
tăți de cuprindere a forței de muncă, oame
nii nu mai sînt nevoiți să plece de acasă, 
să caute de lucru în altă parte. Aici unde 
s-au născut și au crescut urmează școala, 
aici se încadrează în muncă, aici își găsesc 

toate posibilitățile de împlinire a năzuințe
lor. Dezvoltarea armonioasă a tuturor județe
lor și localităților a dus, în timp relativ scurt, 
la o mai mare stabilitate a forței de muncă, 
la atenuarea fluctuației, la creșterea stator
niciei oamenilor, la o comuniune organică cu 
locurile natale, la înflorirea vieții spirituale.

Oamenii muncii, fără deosebire de naționa
litate, se vor prezenta la vot cu satisfacția 
unui bogat bilanț de înfăptuiri, cît și cu multe 
răspunderi pentru sarcinile ce urmează a fi 
realizate în etapa următoare, cu încredere 
deplină în perspectiva luminoasă pe care o 
prefigurează platforma-program a Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Conștienți de măreția obiectivelor ce vor fi 
realizate în viitor, pentru toți £iii patriei 
votul de la 17 martie va constitui un nou 
prilej de reafirmare a voinței și hotărîrii în
tregului popor de a acționa într-o unitate 
indestructibilă în jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului român, patriot 
înflăcărat, revoluționar încercat, exponent 
strălucit al intereselor și aspirațiilor intregii 
noastre națiuni, prestigioasă personalitate a 
lumii contemporane.

------------------ - ------- FILE DE ISTORIE --- ----------------------

în legislatura actuală, 
in municipiul Sf. Gheorghe

Imagine din centrul municipiului Sf. Gheorghe, județul Covasno

*6 NOIEMBRIE 1981 : Tovarășul Nicolae Ceaușescu a inaugurat un nou laminor 
la întreprinderea de țevi din municipiul Zalău

)
L.____

PARTICIPARE ACTIVĂ
IA CONDUCEREA SOCIETĂȚII
Egalitatea în domeniul economic își are corespondentul în pla

nul vieții politice ; astăzi oamenii muncii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare participă în strînsă unitate cu ceilalți oajneni ai 
muncii la exercitarea puterii politice, la conducerea societății.

• In Marea Adunare Națională, cit și in consiliile populare 
județene, municipale, orășenești și comunale, compoziția națională 
a deputaților reflectă INTRU TOTUL compoziția populației pe care 
o reprezintă.

• Oamenii muncii români de naționalitate maghiară, germană, 
sirbă și de alte naționalități sint reprezentați, de asemenea, pro
porțional cu ponderea pe care o ocupă in ansamblul populației, 
in TOATE organismele sistemului democrației muncitorești-revoluțio- 
nare din țara noastră.

• Crearea consiliilor oamenilor muncii aparținind naționalită
ților conlocuitoare a stimulat considerabil participarea acestora la 
conducerea treburilor obștești, la soluționarea problemelor lor 
specifice.

TEMELIILE ECONOMICE ALE EGALITĂȚII
Temelia soluționării juste a problemei naționale o constituie asigurarea egalității pe plan economic. 

Numai astfel se pot asigura premisele pentru ca fiecare cetățean să se poată bucura de roadele 
civilizației moderne.
• Dacă la sfirșitul anului 1983, volumul inves

tițiilor din întreaga economie a României a fost de 
peste 4,2 ORI mai mare decit în 1965, in județul 
Bistrița-Nâsâud, fondurile de investiții au sporit în 
aceeași perioadă de 12 ORI, în Covasna - de 
14 ORI, în Sălaj - de aproape 10 ORI, in Satu 
Mare - de peste 5 ORI.

• Eforturile de investiții s-au materializat in 
obiective industriale moderne de înaltă tehnicitate. 
Față de creșterea de aproape 7,5 ori a fondurilor 
fixe din unitățile socialiste pe ansamblul economiei, 
in perioada amintită în Bistrița-Nâsâud au sporit de 
26 ORI, in Covasna - de 12 ORI, în Harghita - de 
8 ORI, in Sălaj - de 28 ORI, in Satu Mare - de 
9,2 ORI.

• Prin repartiția echilibrată a forțelor de pro
ducție pe întreg cuprinsul țârii, astăzi absolut toate 
județele țării dispun de mari și complexe platfor
me industriale capabile să ofere zeci de mii de 
locuri de muncă pentru populația din cuprinsul 
acestora. In anii de după Congresul al IX-lea, ase

menea platforme au fost construite și pe teritoriul 
județelor Harghita, Covasna, Sălaj, Bistrița-Nâsâud, 
Alba etc.

• Datorită eforturilor mari de investiții, produc
ția industrială a acestor județe a sporit, in anii 
1966-1983, intr-un ritm net superior celui pe țară. 
In Bistrița-Nâsâud - de 12 ORI, în Covasna - de 
peste 8,3 ORI, în Satu Mare - de peste 7 ORI, in 
Sălaj - de 17 ORI.

• Față de o creștere de aproape 1,8 ori, in 
perioada 1966-1983, o personalului muncitor pe 
ansamblul economiei, in județul Bistrița-Nâsâud 
acest indicator înregistrează o creștere de 2,55 ORI, 
in Covasna - de 2,3 ORI, în Harghita - de aproape 
2 ORI, în Satu Mare - de peste 2 ORI, in Sălaj - 
de aproape 2,7 ORI.

• In anii „Epocii Ceaușescu" au fost create- in 
Bistrița-Nâsâud aproape 50 000 DE LOCURI DE 
MUNCĂ, in Covasna - circa 43 000, în Harghita 
- aproape 70 000, in Sălaj - aproape 50 000, in 
Satu Mare - peste 60 000.

ACCES LARG EA SEINĂ, 
INVĂTĂMlNT SI CIUTURĂ

• Din cele peste 29 000 de unități școlare, peste 3 000 funcțio
nează in limba de predare a naționalităților conlocuitoare ; aces
tea dispun de un sistem de invâțâmint închegat, de la grădiniță 
și pinâ la liceu, cu predare in limba maternă.

• Din cei peste 5,5 milioane copii și tineri cuprinși in actualul 
an școlar, în invâțâmintul de toate gradele, aproape 300 000 pro
vin din rindul cetățenilor români de naționalitate maghiară și peste 
45 000 din rindul populației de naționalitate germană.

• In invâțâmintul cu limbă de predare a naționalităților conlo
cuitoare lucrează peste 15 000 de cadre didactice.

• Numărul studenților proveniți din rindul naționalităților con
locuitoare se ridică la peste 8 200 maghiari, aproape 1 840 ger
mani etc.

• In limbile naționalităților conlocuitoare sint editate zeci de 
ziare și reviste, apar în tiraj de masă sute de titluri de cărți, 
apar valoroase lucrări de istorie și etnografie, funcționează teatre 
și secții de teatru.

• Peste 11 500 de formații artistice de amatori ale naționali
tăților conlocuitoare, cuprinzind peste 22 500 de artiști amatori, 
participă in Festivalul național „Cintarea României".

Zona industrială municipiului Miercurea-Ciuc
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TOVARĂȘI Șl TOVARĂȘE!

CEȚĂȚEM CEȚĂȚENEJ

Votind la 17 martie candidații Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, votați 
pentru întărirea unității și frăției tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, in lupta pentru progresul și înflorirea 
patriei socialiste, pentru participarea cu 
drepturi depline a tuturor fiilor țării la 
conducerea societății, la făurirea viitorului 
socialist și comunist al României!
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PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII STftTlIlUI. ft ÎNTREGULUI
SISTEM BE CONUUCERE DEMOCBflTICA II TARII IN LUMIHft

OBIENTftBilOB COKSIIRB Al XIB-lEft

Contribuția cercetării științifice studențești 
la afirmarea progresului tehnic

Intre domeniile situate consec
vent în atenția partidului nostru, 
in care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adus contribuții de excepțio
nală însemnătate prin aplicarea 
creatoare a legităților generale la 
realitățile concrete din tara noas
tră se numără și vasta proble
matică a statului, a definirii func
țiilor și rolului său în dezvol
tarea societății în general, cu pre
cădere in cea socialistă. în întreaga 
sa operă și activitate, încă de la 
Congresul al IX-lea, au fost elabo
rate teze și idei noi cu privire la 
esența și funcțiile statului socialist, 
cu deosebire impunindu-se ampla 
expunere la plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie 1982, în cadrul căreia s-a 
definit conceptul original de stat al 
democrației muncitorești revoluțio
nare. s-au trasat liniamentele unei 
viziuni originale despre atribuțiile 
statului nostru în etapa actuală. La 
Congresul al XIH-lea al P.C.R. aces
te teze au fost dezvoltate si îmbo
gățite cu noi aprecieri și idei de o 
deosebită importanță referitoare la 
funcțiile statului in conducerea uni
tară a societății noastre. în perfec
ționarea întregii activități economi
co-sociale.

Analizînd în profunzime transfor
mările petrecute in structura econo- 
mico-socială a țării, secretarul ge
neral al partidului a arătat că func
țiile statului au o dinamică proprie, 
în consens cu relațiile și procesele 
sociale specifice fiecărei etape, cu 
accentuarea gradurilor lor de com
plexitate. Dacă într-o primă etapă a 
construcției socialiste o deosebită 
importanță revenea acelor funcții 
menite să contribuie la consolidarea 
cuceririlor revoluționare ale noii 
orînduiri, astăzi, în mod firesc, ac
centul trebuie pus pe funcțiile or- 
ganizatorico-economice.

Intre factorii care au contribuit la 
această schimbare de esență a sta
tului socialist, mutațiile produse in 
relațiile economice. în primul rînd 
în piatra lor de temelie, relațiile de 
proprietate ocupă o poziție cardina
lă. Realizarea de către orînduirea 
socialistă a unei noi forme de pro
prietate — proprietatea comună — 
de stat și cooperatistă, a conferit 
membrilor societății o poziție egală, 
de drept și de fapt, față de mijloa
cele de producție, ea extinzîndu-se 
ca o dominantă a ansamblului rela
țiilor de producție și repartiție. în 
noile condiții, statul devine repre
zentantul proprietarilor, producăto
rilor și beneficiarilor avuției națio
nale, asurfrîjitia-și rolul firesc de ad
ministrator g’efie'răl al bunurilor ce 
constituie obiectul proprietății între
gului popor,,-Urinare firească a pro
fundelor transfoWiiări revoluționare 
din baza și suprastructura societății, 
democratizarea întregii vieți econo
mice, politice și sociale a deschis 
drumul de acces al oamenilor muncii 
spre pîrghlile conducerii societății, a 
permis promovarea cu consecvență 
a principiilor autoconducerii și auto- 
gestiunii economico-sociale în toate 
ramurile și domeniile de activitate. 
Asemenea argumente definitorii pen
tru procesul de transformare revo
luționară a esenței statului permit, 
cu deplină legitimitate, definirea 
statului socialist român, în actuala 
etapă de dezvoltare a țării, ca stat 
al democrației muncitorești revolu
ționare. Rolul și funcțiile sale, în
treaga organizare și funcționare a 
statului constituie expresia intere
selor și voinței oamenilor muncii, el 
însuși devenind un instrument de 
neînlocuit în mîinile făuritorilor 
noii orînduiri.

Situarea activității de stat lntr-un 
asemenea cadru democratic răspun
de tezei de o inestimabilă valoare 
a Partidului Comunist Român potri
vit căreia socialismul se construiește 
cu poporul și pentru popor, cei che
mați să participe la desfășurarea 
acestui vast proces revoluționar — 
inclusiv statul — fiind obligați să-și 
subsumeze activitatea cerințelor fun
damentale ale democrației socialiste.

Creșterea rolului statului 
în planificarea, organizarea 
și conducerea unitară a în
tregii activități economico- 
sociale Partidul Comunist Român 
acordă o deosebită atenție perfecțio
nării activității de conducere a vieții 
economice și sociale la un nivel co
respunzător exigențelor impuse de 
fiecare etapă de dezvoltare. Por
nind de la această realitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu subliniază 
cu deosebire necesitatea perfecționă
rii și creșterii rolului și funcțiilor 
statului, in planificarea, organizarea 
și conducerea unitară a vieții eco
nomico-sociale.

Intr-adevăr, sporirea volumului și 
complexității forțelor de producție, 
diversificarea și amplificarea rela
țiilor economice impun. în mod ine
vitabil. coordonarea unitară a între
gii activități economice. In condițiile 
existenței unui număr impresionant 
de unități economice și social-cultu- 
rale pe întreg cuprinsul țării, legate 
lntr-un amplu ciclu funcțional. în 
care oamenii muncii își exercită, 
prin organele de autoconducere, 
atributele de proprietari, producători
și beneficiari ai avuției naționale, nu 
poate lipsi, nici la nivel central, nici 

la nivel local, acțiunea statală de 
coordonare a multiplelor centre de 
decizie colectivă, menită să ducă la 
armonizarea intereselor și acțiunilor 
acestora, să facă posibilă prevenirea 
și eliminarea disproporțiilor și con
tradicțiilor dintre ramuri și subra- 
muri ale economiei naționale, ale 
căror efecte negative pot afecta sa
tisfacerea trebuințelor materiale și 
spirituale ale oamenilor muncii. Așa 
cum sublinia tovarășul - Nicolae 
Ceaușescu, „puternica dezvoltare a 
forțelor de producție, amplificarea 
fără precedent a activităților econo
mico-sociale impun ca o necesitate 
obiectivă perfecționarea și creșterea 
rolului statului pentru asigurarea 
dezvoltării unitare și armonioase a 
societății".

După cum se știe, valorile mate
riale și spirituale constituie bunuri 
proprietate a întregului popor, ele 
aflîndu-se în administrarea miilor de 
colective de oameni ai muncii din 
unitățile socialiste de stat. Statul. în 
calitatea sa de reprezentant suprem 
al proprietarilor, producătorilor și 
beneficiarilor, este chemat să exer
cite funcția de administrator general 
al avuției naționale, veghind în per
manență ca proprietatea întregului 
popor să nu fie diminuată, risipită 
sau prejudiciată prin promovarea 
unor interese înguste în deciziile 
economice, prin fetișizarea unor cri
terii. într-o unitate economică în 
dauna intereselor naționale etc. Ast
fel. creșterea rolului economic al 
statului este organic legată de nece

sitatea conducerii unitare a întregii 
activități economice și sociale, pe 
baza planului național unic, asigu- 
rindu-se. pe această cale, evoluția, 
rtiereu ascendentă a societății. înain
tarea fermă a României spre comu
nism.

In concepția secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, creșterea rolului statu
lui în conducerea planificată a în
tregii activități economico-sociale 
dobîndește o rezonanță cu atît mai 
puternică cu cît pe plan internațio
nal se vehiculează, din nou, o serie 
de teze greșite, privitoare la dimi
nuarea sau chiar eliminarea inter
venției statului în economie. în opo
ziție cu asemenea puncte de vedere, 
analiza întreprinsă de Congresul al 
XIH-lea al P.C.R., concluziile pri
vitoare la necesitatea creșterii ro
lului și sarcinilor economice ale sta
tului își găsesc o deplină confirmare 
teoretică și practică. Așa cum istoria 
o dovedește, pozițiile teoretice care 
susțin reducerea sau chiar dispari
ția în această etapă a rolului statu
lui în societate. în general, și in 
economie. în special, sint îndreptate 
împotriva independentei și suverani
tății naționale a statelor mici si mij
locii. împotriva progresului social- 
economic al acestora.

In unele situații, criticile Îndrep
tate împotriva creșterii rolului sta
tului izvorăsc din neluarea in con
siderare a naturii noi, autentic de
mocratice a statului socialist, el fiind 
judecat și astăzi ca un păstrător al 
metodelor autoritariste, în pofida 
schimbărilor de esență petrecute in 
poziția, rolul și activitatea pe care 
o desfășoară în conducerea procese
lor economico-sociale.

Creșterea rolului statului' socialist 
îmbracă aspectele caracteristice ori
cărui proces dialectic, în cadrul că
ruia mutațiile sînt consecințe firești, 
logice și necesare ale rezultatelor 
înregistrate atît în spațiul economic 
și social, pît și în cel al experienței 
dobîndite de organele de stat. 
Această creștere vizează concomitent 
aspectele cantitative, marcate de 
sporirea atribuțiilor organelor de 
stat, atît Ia nivel central, cît și la 
nivel local, și cele calitative privi
toare la afirmarea cu putere a ini
țiativei în întreaga activitate de 
stat, exercitarea operativă și efi
cientă a atribuțiilor, aplicarea și res
pectarea neabătută a hotărîrilor de 
partid și de stat, înlăturarea mani
festărilor birocratice și atragerea 
largă a maselor la adoptarea și con
trolul înfăptuirii deciziilor, la solu
ționarea problemelor construcției so
cialiste și comuniste — condiții 
esențiale pentru buna funcționare a 
statului democrației muncitorești 
revoluționare, pentru întărirea con
tinuă a rolului său.

Intr-o măsură și mai mare creș
terea rolului stalului în conducerea 
unitară a întregii activități econo
mico-sociale trebuie să fie rodul ri
dicării calității muncii desfășurate 
în organele de stat, prin creșterea 
operativității și fermității, prin pro
movarea ordinii și disciplinei, a 
exemplului propriu în respectarea 
legilor, a adevărului și echității so
cialiste în întreaga activitate pe care 
o desfășoară.

Impletirea conducerii uni
tare cu dezvoltarea și per
fecționarea organismelor de
mocratice îndeplinirea cu succes 
a rolului și funcțiilor statului nos
tru socialist este concepută ca un 
proces de îmbinare armonioasă a ac
tivității organelor de stat cu aceea 
a organismelor democratice, prin in
termediul acestora, și sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
realizîndu-se un control permanent 
al maselor populare asupra activi
tății de stat, orientarea acesteia în 
lumina voinței poporului, singurul 
deținător al puterii de stat în orîn
duirea socialistă.

De bună seamă. însă, creșterea ro
lului organizatoric al statului socia
list nu înseamnă reducerea întregu
lui proces de conducere a societății 
la conducerea statală. In societatea 
românească, partidul, statul, orga
nismele autoconducerii muncitorești, 
celelalte forumuri democratice își 
îndeplinesc rolul și funcțiile într-o 
îmbinare armonioasă, convergentă, 
păstrîndu-și fiecare specificul for
melor și metodelor de activitate, po
ziția distinctă în structura politică 
a societății. Statul socialist apare, 
astfel, alături de partidul comunist 
— forța politică conducătoare în 
sistemul politic și In societate — ca 
un organism de sine stătător, incon- 
fundabil și de nbînlocuit de vreo 
altă forță socială. Poziția distinctă a 

statului In structura politică a socie
tății decurge din calitatea sa de in
strument prin care poporul exercită 
și realizează puterea proprie.

înțelegerea deplină a rolului și po
ziției organelor de stat în sistemul 
de conducere a societății noastre so
cialiste nu poate fi făcută fără relie
farea relației dialectice dintre partid 
și' stat, dintre stat și celelalte orga
nisme ale democrației socialiste.

Partidul comunist își realizează 
rolul de forță politică conducătoare 
în stat și în societate în virtutea 
unei legitimări istorice, dobîndite în 
lupta pentru transformarea revolu
ționară a societății potrivit aspira
țiilor de dreptate socială și națio
nală ale poporului român. în calita
tea sa de centru vital al întregii na
țiuni, partidul concepe strategia și 
tactica edificării noii ('societăți in 
etapa actuală, se afirmă ca un_ orga
nism viu de la care emană căldura 
și energia menite să pună în mișca
re. să catalizeze angrenajul așa de 
complex al societății.

Controlul exercitat de organele de 
partid asupra organelor de stat nu 
poate fi privit și înțeles în afara 
respectării legilor adoptate de orga
nele supreme ale puterii de stat, a 
actelor normative emise, în spiritul 
acestora, de către celelalte organe 
competente ale statului.

Totodată, activitatea organelor de 
stat nu poate fi înțeleasă fără rele
varea strînsei lor conlucrări cu or
ganismele autoconducerii muncito
rești — adunările generale, consiliile 
oamenilor muncii, congresele și con
siliile naționale. „Un rol important 
în realizarea marilor sarcini care ne 
stau in față — se subliniază în Ra
portul la Congres — au organismele 
democrației noastre noi, revoluționa
re, care unesc elanul și energiile ma
selor largi populare, asigură dezba
terea problemelor construcției socia
lismului și participarea efectivă a 
oamenilor muncii la conducerea tu
turor domeniilor, la înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidului 
și statului nostru". Intre activitatea 
de stat și cea a forumurilor auto
conducerii muncitorești se cere in
stituită o îmbinare armonioasă, con
tactele dintre cele două modalități de 
conducere socială fiind în așa fel sin
cronizate, Incit să asigure corelarea 
organică a planului național unic cu 
inițiativa, drepturile și răspunderile 
sporite, ale organelor de autocondu
cere muncitorească. în timp ce mi
nisterele, celelalte organe centrale de 
stat titulare de plan au sarcina de 
a asigura conducerea unitară a sec
toarelor de activitate în care acțio
nează. organismele autoconducerii 
muncitorești sînt chemate să decidă 
și să acționeze pentru a da viață 
cifrelor de plan și indicatorilor eco
nomici, gospodărind cu maximă efi
ciență partea din avuția națională 
încredințată colectivelor de oameni 
ai muncii din unitățile socialiste. 
Aplicarea riguroasă a principiului 
centralismului democratic la scara 
întregii societăți se materializează în 
faptul că autonomia locală, dreptu
rile organismelor de autoconducere 
muncitorească de a hotărî în toate 
problemele privind planurile și ac
tivitatea pe care o desfășoară se 
îmbină strîns cu transpunerea în 
viață a Legii planului național unic 
de dezvoltare economico-socială. De 
buna funcționare a corelației dintre 

stat șl organismele autoconducerii 
muncitorești depind, în ultimă in
stanță, armonizarea intereselor parti
culare cu cele generale, a celor lo
cale cu cele naționale, prevenirea și 
înlăturarea unor contradicții și dis- 
funcțiuni economico-sociale.

Secretarul general al partidului a j 
atras atenția că statul nostru trebuie i 
să asigure respectarea neabătută a 
legalității socialiste, a legilor țării, | 
obiectiv deosebit de important la în
făptuirea căruia sînt chemate să 
participe organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești, organele 
învestite cu răspunderi speciale în 
acest domeniu. Aceasta exprimă 
umanismul societății noastre, preocu
parea neslăbită ca nimeni să nu 
se poată sustrage răspunderii dacă 
aduce prejudicii intereselor poporu
lui, ale patriei noastre socialiste, 
dar, în același timp, nimeni să nu 
fie pedepsit pe nedrept. Lucru fi
resc, pentru că într-un stat al de
mocrației muncitorești, revoluționa
re este necesar Să se asigure cîmp 
larg răspunderii și inițiativei cetâ- . 
țenești, dar și o replică fermă celor 
care într-un fel sau altul ar atenta 
la cuceririle socialiste dobîndite cu 
mari eforturi.

Sarcinile Frontului Demo
crației și Unității Socialiste 
în asigurarea participării or
ganizate a întregului popor 
la înfăptuirea politicii parti
dului, n I^dePlinirea sarcinilor de 
mare răspundere ce revin statului 
nostru socialist în conducerea unita
ră a societății, un rol de seamă revine 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, care cuprinde practic toa
te organizațiile sociale și obștești. 
Organism permanent. democratic, 
larg reprezentativ, F.D.U.S. repre
zintă expresia politică a unității na
ționale, el asigurind participarea or
ganizată a tuturor forțelor sociale și 
politice, a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii la înfăptuirea Pro
gramului partidului, la transpunerea 
în viață a politicii de pace și cola
borare eu toate statele lumii, fără 
deosebire de orânduire socială.

Un moment cu profunde semnifica
ții în realizarea sarcinilor ce revin 
acestui organism l-a constituit cel 
de-al III-lea Congres al F.D.U.S., 
prilej cu care sarcinile de viitor sta
bilite de Congresul al XlII-lea al 
partidului au primit o unanimă ade
ziune; stabilindu-se, totodată, căile 
și mddalitățiie de înfăptuire a aces
tora, de unire a eforturilor creatoare 
ale poporului în procesul de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Importante legături se Instituie în
tre statul socialist și F.D.U.S., atît în 
etapa de constituire a organelor re
prezentative, prin care poporul exer
cită puterea de stat, cît și în pro
cesul ducerii la îndeplinire a sarci
nilor ce revin organelor de stat. Ast
fel, F.D.U.S. este chemat să contri
buie la asigurarea reprezentării judi
cioase în organele puterii de stat a 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, inclusiv a membrilor organi
zației democrației și unității socia
liste, să organizeze Întreaga cam
panie electorală, să propună candi
dați în alegeri, să stimuleze atît în 
campania electorală, cît și pe întrea
ga legislatură dialogul dintre cetă
țeni și organele de stat, participa
rea activă a tuturor celor ce mun
cesc la soluționarea problemelor 
complexe pe care le ridică dezvol
tarea impetuoasă a patriei, a tuturor 
județelor și localităților.

Un strălucit exemplu de manifes
tare amplă a democrației socialiste îl 
constituie evenimentul politic major 
al acestor zile, campania electorală 
pentru alegerea deputaților in Marea 
Adunare Națională și consiliile popu
lare de Ia 17 martie, în cadrul că
reia întîlnirile candidaților cu ale
gătorii, desfășurate sub conducerea 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, s-au instituit ca moment 
de amplă dezbatere a problemelor 
de interes obștesc, de găsire a celor 
mai eficiente căi și modalități de 
transpunere în practică a obiective
lor stabilite de Congresul al XlII-lea 
al partidului.

*
Cum este și firesc, sarcinile com

plexe ale edificării noii societăți im
pun și vor impune în continuare per
fecționarea activității statului, ridi
carea acesteia la cotele calitative 
cerute de fiecare etapă a construc
ției socialiste. Ceea ce se poate des
prinde din aprecierile făcute în Ra
portul la Congresul al XlII-lea și 
celelalte documente de partid, din 
însăși evoluția vieții social-politice 
este faptul că rolul statului.. atît ca 
expresie, ca întruchipare a* * puterii 
politice suverane a poporului, cît și 
ca administrator general al proprie
tății întregului popor și apărător al 
ordinii socialiste, va crește ; că în
făptuirea exemplară a sarcinilor 
complexe ce revin statului depind 
atît de perfecționarea calitativă a 
activității în cadrul structurilor sale 
specifice, cît și de conlucrarea activă 
a sa cu partidul, forța politică con
ducătoare a societății noastre, cu or
ganismele democrației muncitorești ; 
că In fond această conlucrare la 
toate nivelurile asigură vitalitatea 
statului democrației muncitorești re
voluționare.

• Teatrul National (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18.
• Filarmonica „George Enescu“

Dr. Ioan VIDA

A devenit o frumoasă tradiție ca, 
anual, în localul Sălii polivalente să 
se organizeze, sub auspiciile Comite
tului municipal București al P.C.R., 
o cuprinzătoare expoziție cu creațiile 
științifice și tehnice cele mai recente 
și mai reprezentative ale unităților 
economice, de cercetare, inginerie 
tehnologică și de învățămînt superior 
din Capitală. Actuala ediție, intitula
tă sugestiv „Progres tehnic și efi
ciență — 1985", înfățișează, firesc, 
realizările de acest gen prin rapor
tare concretă la modernizarea activi
tății productive din uzine și fabrici, 
la creșterea eficientei economice a 
acesteia și, nu mai puțin, la cotele 
atinse pe un plan mai larg în fiecare 
direcție de cercetare. O asemenea 
optică realistă de prezentare pune și 
mai pregnant în lumină evoluția po
tențialului bucureștean de creație și, 
in acest cadru, stimularea și valori
ficarea superioară a cercetării uni
versitare în procesul integrării învă- 
țămintului. Se poate spune deci, 
o dată mai mult, că, practic, nu 
există sector social-economic, ramu
ră a industriei sau preocupare de 
sporire a calității produselor și a 
productivității muncii care, sub o 
formă sau alta, dar de fiecare dată 
imperios, să nu solicite aportul de in
teligență, de creație specifică astăzi 
întregului învățămînt superior româ
nesc.

în cursul anului 1984, bunăoară, 
cercetarea științifică din centrul uni
versitar București a soluționat un 
număr de 2113 teme în valoare to
tală de peste 360 milioane lei, prilej 
cu care, de asemenea, au fost elabo
rate 84 de invenții. La investigarea 
acestor teme au fost antrenate 3 734 
cadre didactice și. numeroși studenți, 
între contractele încheiate se numără 
cercetarea, proiectarea și realizarea 
de roboti industriali pentru industria 
constructoare de mașini agricole, 
dezvoltarea bazei de materii prime 
pentru rășini sintetice, instalații de 
sudură cu fascicul de electroni, pro
iecte privind amenajarea unor an
sambluri edilitare, tehnologii pentru 
fabricarea elementelor de beton ar
mat cu fibre minerale ș.a.m.d.

Dar nu numai asemenea date de 
ansamblu, ci și prototipurile acestor 
cercetări atestă „pe viu" concepția 
remarcabilă și gradul înalt de apli
cabilitate al investigațiilor universi
tare. larga participare a acestora la 
soluționarea problemelor economice. 
Seima 1 000 este prototipul unui e- 
chipament de sudare cu energie în
magazinată pentru industria elec
tronică și electrotehnică. A fost rea
lizat ca produs nou de Facultatea de 
tehnologie a construcțiilor de mașini 
de la Politehnica bucureșteană si are 
un rol remarcabil în creșterea calită
ții produselor, determinînd, totodată, 
importante economii valutare drin 
eliminarea unor importuri costisi
toare. Cercetarea științifică din Fa
cultatea de electronică și telecomu
nicații este reprezentată. Intre alte-, 
le, de Simulatorul pentru magistrale 
de date, între ai cărui parametri se 
înscrie și facilitarea creșterii pro
ductivității muncii cu 5Q sută;' 
Vabulascopul de joasă frecvență și 
așa-numitul Delta-X-Metru, utilizat 
pentru sporirea calității produselor.

(Urmare din pag. I>

poporului la conducerea societății 
in consens cu voința și interesele sale 
vitale, la soluționarea tuturor trebu
rilor care condiționează mersul țării 
înainte, pe drumul prosperității și 
civilizației socialiste.

într-o formulare cu caracter de 
postulat și de program de acțiune 
social-politică. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat expresie acestui 
obiectiv specific al societății socia
liste : „Oamenii trebuie să beneficie
ze de posibilități egale, nestingheri
te de a-și valorifica aptitudinile, de 
a-și manifesta capacitățile creatoare, 
să aibă dreptul de a-și promova in
teresele legitime, de a-și spune pă
rerea și de a participa, in raport cu 
priceperea și cu cunoștințele, la în
treaga viață socială. în aceasta ve
dem noi expresia egalității in 
drepturi, expresia libertății oameni
lor, ca de altfel și a națiunilor".

Dintre multiple posibilități pe 
care Partidul Comunist Român — 
forța conducătoare a societății — 
le-a creat, în acest sens, dreptul la 
vot a fost cea dintîi cale de acces 
larg deschisă poporului la viața de
mocratică a țării. Prin aceasta se vă
dește imensa încredere pe care 
partidul a avut-o și 6 are în pu
terea de discemămînt politic a po
porului, în capacitatea sa de a-și ex
prima și servi în mod superior inte
resele cele mai înalte, în imensa sa 
forță de creație materială și spiri
tuală.

în anii care au urmat Congresului 
al IX-lea al partidului, cînd întrea
ga viață politică, economică și so
cială a țării s-a înscris într-un in
tens proces de regenerare sub în
râurirea gîndirii cutezătoare, nova
toare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, și exercitarea dreptului 
de vot a, cunoscut perfecționări de 
substanță, de natură să pună și mai 
puternic în valoare esența democra
tică a societății noastre, capacitatea 
poporului de a se conduce pe sine 
însuși.

Prevăzîndu-se posibilitatea depu
nerii mai multor candidaturi pentru 
un loc de deputat, s-a dat astfel 
cetățenilor posibilitatea să aleagă în 
organele puterii de stat pe acei 
membri ai societății care întrunesc 
cele mai înalte calități, necesare pen
tru ducerea la îndeplinire a manda
tului de răspundere încredințat de 
popor. în vederea asigurării unei 
participări cît mai largi a oamenilor 
muncii la conducerea treburilor 
obștești s-a preconizat, de aseme

Pe aceeași linie se înscrie și Echi
pamentul de conducere numerică cu 
calculatorul a mașinilor unelte, ela
borat de Facultatea de automatică 
din București, care semnează, de a- 
semenea, prototipul Echipamentului 
de supraveghere a procesului de su
dură ce necesită un înalt grad de 
calitate, Programatorul numeric pen
tru prescrierea mărimilor de refe
rință și Calculatorul personal.

Iar o asemenea exemplificare ar 
putea continua cu exponate din do
meniile medicinii umane și veterina
re, maselor refractare și poroase, po- 
lutaerilor, lianților, coloranților, inhi
bitorilor de coroziune etc. Tocmai de 
aceea, un bilanț de genul celui a- 
mintit oferă și o seamă de învăță
minte cu privire la perfecționarea pe 
mai departe a raporturilor de co
laborare dintre unitățile universitare, 
de producție și de cercetare și, în

Integrarea învățămîntului 
superior cu cercetarea 

și producția
acest cadru, de ridicare pe o nouă 
treaptă calitativă a însuși conținutu
lui învățămîntului nostru superior.

— Realizările cercetării universita
re — ne-a spus în această ordine de 
idei prof. univ. dr. ing. Ion Dumi- 
trache, decanul Facultății de auto
matică — sînt tot atîtea argumente 
în sprijinul integrării dinamice, pros
pective a învățămîntului superior cu 
cercetarea și producția, care să con
ducă. firesc, la cunoașterea realității, 
inclusiv a direcțiilor ei de evoluție, 
de perfecționare, așadar la devansa
rea ei sub raportul elaborării solu
țiilor științifice și tehnice. Integra
rea este deci chemată să contribuie 
la soluționarea optimă a problemelor 
curente, cotidiene de producție, dar 
și la prefigurarea celor viitoare, toc
mai pentru ca în confruntarea cu 
ele specialiștii de mîine, adică stu
denții noștri de astăzi, să facă dovada 
unei competente desăvîrșite, așadar 
a unui evantai larg de calități.

— Și ce concluzii rezultă de aici 
pentru îmbunătățirea continuă a 
procesului de învățămînt 1

— Mai întîi, necesitatea sensibili
zării și mai accentuate a învățămîn- 
tului superior față de solicitările de 
anvergură, actuale și de perspectivă, 
ale producției, dar, totodată, și im
perativul valorificării la timp și în 
condiții superioare a fiecărei soluții 
elaborate optim de facultăți sau ca
tedre. Tocmai prin această corelație 
poate fi îmbunătățit în ritm armo
nios conținutul învățămîntului : apli
cate operativ în producție, ideile noi, 
concepțiile novatoare, soluțiile teh- 
nico-economfce de perspectivă își 

- primesc validarea sl astfel cursurile 
pot fi mai ușor și — aș adăuga — 
mai convingător racordate la întregul 
fond de concluzii al cercetării știin
țifice. Pentru că, se înțelege de la 
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DREPTUL LA VOT

nea, măsura ca pentru consiliile 
populare municipale, ale sectoarelor 
municipiului București, ale orașelor 
și comunelor, durata ‘ mandatului să 
fie stabilită la doi ani și jumătate, 
în loc de cinci. După cum, tot un 
act de largă exprimare democratica 
îl constituie și perfecționarea pro
cedurii de revocare a deputaților, în 
sensul că retragerea înaltei sale ca
lități, pe baza propunerilor Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, se 
face numai după discutarea în prea
labil în. adunările cu alegătorii.

Una din caracteristicile esențiale 
ale exercitării dreptului de vot în 
țara noastră o constituie participarea 
masivă, cvasiunanimă a populației 
la urne. „Fenomenul" — greu de 
înțeles într-o țară capitalistă — își 
are determinarea obiectivă în iden
titatea de țeluri șl scopuri ale tutu
ror claselor și păturilor sociale, în 
imensa încredere pe care acestea o 
au în politica promovată de partidul 
nostru comunist, care servește în cel 
mal înalt grad interesele de bună
stare și fericire ale poporului, cauza 
independenței și suveranității țării, 
înțelegerea, colaborarea și pacea 
între toate popoarele lumii. Iată ce 
dă tărie de granit unității întregului 
nostru popor in jurul partidului, in 
frunte cu secretarul său general, iată 
de unde izvorăște voința neclintită 
a națiunii noastre de a transpune 
neabătut în viață programele elabo
rate de partid, indicațiile și îndrum 
mările prețioase ale ilustrului nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Manifestul Frontului Democrației 
șl Unității Socialiste cuprinde 
direcțiile de dezvoltare ale întregii 
noastre vieți economico-sociale și 
adresează chemări concrete munci
torilor, tehnicienilor, inginerilor și 
specialiștilor din industrie, oameni
lor muncii de la sate, oamenilor de 
știință, lucrătorilor din domeniul în- 
vățămîntului, al culturii, femeilor, 
tinerilor, celor care alcătuiesc.pavă
za de apărare a patriei, tuturor ca
tegoriilor de alegători. Fiecare cetă
țean își regăsește în acest document 
politic năzuințele și preocupările 
sale creatoare transpuse într-o che
mare sau alta.

La 17 martie, toți cetățenii Româ
niei socialiste se vor prezenta la vot 
animați de voința înfăptuirii exem
plare a hotărîrilor adoptate de Con
gresul al XlII-lea al partidului, care 
au devenit însuși Programul de 
acțiune al F.D.U.S., ceea ce îndrep
tățește afirmația că programul de 
acțiune al partidului este însuși 

sine, mai vechea bifurcare : cursu
rile teoretice, pe de o parte, prac
tica cercetării, pe de alta, se cerea 
imperios convertită într-o viziune 
sintetică, organică, de' amplă per
spectivă.

Argumentația tovarășului decan 
este valabilă cu atît mai mult în 
cazul cercetărilor complexe care, 
practic, nu mai pot fi executate 
optim, ca timp, ca eficientă econo
mică. de un grup restrîns dintr-o 
catedră, șl cu atît mai mult de un 
singur titular. De unde, firesc, nece
sitatea constituirii unor colective 
mixte, interdisciplinare. alcătuite din 
cadre didactice, specialiști din cerce
tare și din producție, studenți. Un 
asemenea colectiv, alcătuit, sub 
egida Academiei de studii economice, 
din 69 de cadre didactice, 40 spe
cialiști din producție și circa 200 de 
studenți, a reușit să determine la 
uzina „23 August" creșterea pro- 
ducției-marfă cu 15 milioane lei, re
ducerea costurilor de producție cu 
0,5 la sută anual, etonomii de mo
torină, prin îmbunătățirea transpor
turilor interne, cu 438 tone anual, 
îmbunătățirea gradului de utilizare a 
fondurilor fixe cu 1,2 la sută, redu
cerea timpului de efectuare a lucră
rilor de gestiune economică ș.a.m.d. 
„Asemenea colective mixte, interdis
ciplinare funcționează acum în ma
joritatea catedrelor noastre — ne-a 
declarat prof. univ. dr. Alexandru 
Putu, prorector al Academiei de stu
dii economice — și ele desfășoară 
cercetări de anvergură în întreprin
deri economice din Capitală și din 
țară. Circa 11,8 milioane de lei au 
fost obținuți în 1984 din asemenea 
contracte. Dar importanta lor reală 
e mult mai mare : odată cu consul
tația economică acordată operativ și 
cu efectuarea de cercetări complexe 
care asigură integrării o perspectivă 
și mai fructuoasă, asemenea colective 
acționează implicit ca nuclee de 
perfecționare a învățămintului. Nu 
întîmpiător cu ajutorul lor au fost 
elaborate unele lucrări fundamen
tale, precum Tratatul de economie 
contemporană, Studiul de perfecțio
nare a învățămintului superior eco
nomic ș.a.“.

In sfîrșit, nu însă și în ultimul 
rînd ca importanță, posibilitatea an
trenării mai largi a studenților in 
acțiunile de integrare este o altă 
concluzie a oricărui bilanț privind co
laborarea dintre învățămînt. cerce
tare și producție. Și aici, ca și în 
alte împrejurări, viata arată că în
deosebi antrenarea studenților în 
cercetări ...de mare anvergură, acțiu
nea directă în soluționarea proble
melor majore îi stimulează, le cul
tivă capacitățile si sentimentul răs
punderii. le dezvoltă aptitudinea au- 
toperfecționării. In această perspec
tivă înalt formativă, proiectele de 
diplomă pot adeseori constitui o 
veritabilă repetiție generală, cu 
efecte concrete remarcabile in ve
derea participării active, creatoare a 
viitorilor specialiști în lupta continuă 
pentru progres tehnic și eficiență — 
obiectiv major al integrării învătă- 
mîntulul cu cercetarea și producția.

Mihai IORDANESCU 

programul de luptă șl muncă al în
tregului nostru popor. Deci poporul 
întreg va vota la 17 martie pentru 
înfăptuirea Programului făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, pentru realizarea unei noi 
calități a muncii și a vieții în toate 
domeniile de activitate, pentru ri
dicarea României pe noi culmi de 
progres și civilizație, pentru creș
terea puternică a forțelor de pro
ducție, a bogăției naționale, pentru 
ridicarea necontenită a bunăstării 
și fericirii sale.

Votul de la 17 martie va fi un 
vot dat pentru dezvoltarea armonioa
să a tuturor județelor și localități
lor patriei, pentru politica de depli
nă egalitate în drepturi a tuturor 
cetățenilor țării, fără deosebire de 
naționalitate, pentru dezvoltarea 
științei, culturii, învățămintului, pen
tru ridicarea continuă a nivelului de 
cultură și de conștiință al tuturor 
oamenilor muncii.

Votul de la 17 martie va consti
tui, totodată, afirmarea puternică a 
opțiunii poporului român pentru o 
politică de pace și colaborare cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, pentru întă
rirea continuă a forței economice șl 
politice a patriei noastre, pentru 
independența și suveranitatea Româ
niei socialiste.

Prin votul întregului nostru po
por va fi confirmată, încă o dată, 
hotărârea nestrămutată de a întări și 
mai puternic unitatea sa în cadrul 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, sub conducerea Partidului 
Comunist Român.

Am străbătut un drum lung de 
luptă și muncă, am obținut, cu deo
sebire în ultimii 20 de ani, succese 
de mare însemnătate care au 
schimbat radical înfățișarea orașelor 
și satelor României socialiste, au 
îmbogățit și înnobilat peisajul eco
nomic. Astfel, România a devenit un 
stat industrial-agrar puternic, cu un 
înalt nivel al științei și culturii, cu 
un nivel ridicat de civilizație, de 
bunăstare materială și spirituală a 
oamenilor muncii.

Prin noi și importante fapte de 
muncă, prin noi realizări, prin parti
ciparea energică ta soluționarea pro
blemelor obștești, să facem din votul 
de la 17 martie o nouă șl puternică 
manifestare a hotărîrii întregului 
popor de a urma neabătut Partidul 
Comunist Român, de a întări unita
tea în cadrul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste — chezășia vic
toriei socialismului și comunismului 
in România !

cinema
• Rămășagul : SCALA (11 03 72) —
io: 12; 14: 16; 18; 20.
• Buletin de București : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Viteza: VICTORIA (16 28 79) — 9; 
Îl; 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 Iul Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 18,30.

• O lumină la etajul zece, Lovitură 
fulgerătoare : 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 în acțiune — 19 POPULAR 
(35 15 17).
O Fata morgana — 17; 19, Tatăl meu 
pe termen scurt — 15 : FLACARA 
(20 33 40).
• Iubirea are multe fețe : SALA 
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 — 9; 10,45; 12,30; 14,15: 

16, Explozia — 18 : DOINA (16 35 38).
• Imposibila iubire : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12; 15,15; 18,30.
• 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- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Miliția intervine : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Rîpa : 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 t VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Pe urmele șoimului : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cidul î LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Un șerif extraterestru : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 15; 17; 
19,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Aventuri în Marea Nordului : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 

19, FLAMURA (85 77 12) — 12,15; 14,15; 
16,30; 19.
• Kramer contra Kramer : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19.
• Jandarmul și extratereștrii : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9: 11 ; 13; 15: 
17; 19.

teatre 

(ÎS 68 75, Ateneul Romftn) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Mlhai Ungureanu — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Mada
me Butterfly — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Su- 
zana — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neînsemnatii — 18; (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) : Anchetă asupra 
unui tînăr care nu a făcut nimic — 
18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul și 
Margareta — 17.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : EX — 18, (sala Studio) : 
Acești îngeri triști — 17,30.

• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pălăria florentină — 18,30; 
(sala Glulești 18 04 85) : Hotel „Zp- 
dia gemenilor" — 15.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna-
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic
despre elefanți — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : După datina străbună 
18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Snoave cu măști — 9; Mary Poppins 
— 18.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Veselia are cuvintul — 18.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Anchetă asupra unul ti- 
năr care nu a făcut nimic — 18,30.

»
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, vă adresez dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România și poporului frate român cele mai 
cordiale salutări și urări de noi succese in edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria dumneavoastră, pentru extinderea și adîn- 
cirea in continuare a prieteniei și colaborării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

ADUNĂRI CETĂȚENEȘTI
in clrcumstrinliile elecimlt mitni Marea Minare Hianală

Cu planul îndeplinit pe primul trimestru al anului
Mobilizat de puternicul entuziasm 

cu care întregul nostru popor se 
pregătește să intimpine cu noi 
succese în muncă alegerile de 
deputați, să cinstească cu aleasă 
bucurie și justificată mîndrie pa
triotică împlinirea a 20 de ani de 
la Congresul al IX-lea al parti
dului, colectivul de oameni ai 
muncii de la Combinatul pentru 
producerea și industrializarea cărnii 
Timiș raportează îndeplinirea pla
nului la toți indicatorii pe primul 
trimestru din acest an.

In telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, de consiliul oamenilor 
muncii al combinatului, se spune : 
Actionînd ferm în lumina ideilor 
si orientărilor de excepțională În

semnătate de care am beneficiat, Ia 
fata locului, din partea dumnea
voastră. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitelor de lucru pe care 
le-ati efectuat împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, puternic în
suflețiți de mărețele obiective ale 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, convinși că avem multi
ple rezerve pentru perfectionarea 
cohtinuă a activității, ne angajăm 
ca în anul 1985 și în cincinalul 
următor să realizăm ritmic șl con
stant, an de an, producțiile planifi
cate, cu consumuri și cheltuieli cit 
mai scăzute și cu o mereu sporită 
productivitate a muncii, contri
buind astfel la înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare, la dez
voltarea economiei naționale.

(Agerpres)

Argumentele primului vot
Dialogul oricărui pri

mar cu alegătorii, cu 
cetățenii e aproape 
continuu in aceste zile. 
Pe probleme mari și 
mici. Pe toate proble
mele care privesc via
ța localității in care a 
fost investit să fie 
primul gospodar. Mul
te asemenea dialoguri 
a avut in actuala cam
panie electorală și to
varășul Gheorghe Ciu- 
rez, primarul munici
piului Tg. Jiu.

Om meticulos, s-a 
pregătit temeinic di
nainte pentru fiecare 
dialog. Ca să dea răs- 

' punsuri exacte la toa
te întrebările. Ca sd 
nu lase nici o proble
mă nelămurită. Si to
tuși, intr-una din in- 
tilniri, primarul a fost 
pus intr-o oarecare 
încurcătură. Fusese in
vitat să vorbească ele
vilor de liceu care 
vor vota pentru prima 
oară la 17 martie des
pre exercitarea acestui 
drept constitutional, 
despre dezvoltarea 
prezentă și viitoare a 
orașului. Nimic mai 
firesc. Numai că, a- 
tunci cînd se pregătea 
să-și înceapă cuvintul, 
o fată, cu obrajii ca 
para focului, ridică 
mina școlărește. „Vă 
putem adresa o ru
găminte ?“ — a în
trebat ea. „Desigur" 
— răspunde primarul. 
„Știți, cu ani în urmă, 
cînd eram in clasa a 
IV-a, eu și colegii 
mei am avut de făcut 
o compunere, a cărei 
temă — „Cum vă ima
ginați orașul vostru 
peste un deceniu ?“ — 
ne-a plăcut foarte 
mult. Atit de mult in
cit nici astăzi n-am 
uitat ce-am scris in 
ea. N-ați vrea să ne 
spuneți dacă gîndurile 
noastre de atunci au 
găsit in timp ecou in 
planurile edililor de 
dezvoltare a orașu
lui

Răspunsul primaru
lui că „e de acord" a 
dat naștere la un dia
log neobișnuit. între 
imaginație și realitate, 
între aspirație și po
sibilitate. Cum vedeau 
copiii, in urmă cu a- 
proape 10 ani, dezvol
tarea orașului lor ?

„în municipiul nos
tru — se spunea in
tr-o compunere — se 
va construi mult și 
frumos. Orașul va 
crește ca Făt-Frumos 
din poveste". Opti
mism sincer și catego
ric. Optimism propriu 
virstei copiilor. E 
cumva exagerat a- 
cest optimism ? Nu, 
dimpotrivă ! Răspun

sul primarului a- 
vea să-l confirme pe 
de-a întregul. „Da, ați 
avut dreptate — co
mentează acesta gin- 
durile din compunere. 
Pină și comparația cu 
Făt-Frumos poate fi 
demonstrată. Chiar da
că mai avem multe de 
făcut pină la finali
zarea tuturor proiecte
lor privind dezvoltarea 
orașului. Perioada pe 
care ați proiectat-o in 
compunere, șl mai ales 
ultima legislatură, a 
fost mai bogată in rea
lizări chiar decit ima
ginația voastră. In ul
timii 10 ani, in muni
cipiul nostru s-au 
construit peste 18 000 
de apartamente. A- 
ceeași etapă scurtă 
este, practic, perioada 
renașterii orașului. Ca

CONSEMNĂRI
forță industrială. Ca 
dezvoltare urbanistică. 
De la o populație sub 
50 000 de locuitori, va 
ajunge la sfirșitul' a- 
cestui an la peste 
100 000. „Inima" aces
tei dezvoltări a fost și 
este industrializarea. 
Știți cite unități noi 
au apărut în răstimp 
pe harta orașului ? 
Mai bine de 10 ! A- 
proape toate ramurile 
not, pe care unii din
tre voi le-ați sugerat 
in compunere, mai 
puțin aeronautica, au 
astăzi corespondenți 
in realitate. Construc
ția de mașini — 
cu două unități (între
prinderea de mașini- 
unelte pentru presare 
și forjare și întreprin
derea de reparat uti
laj minier) ; chimia cu 
un combinat de artico
le tehnice din cauciuc 
și cauciuc reșapat ; 
industria ușoară cu 
modernizarea fabricii 
de confecții și noua 
întreprindere de sticlă 
și porțelan; materialele 
de construcții cu noua 
întreprindere cu acest 
profil ; industria ali
mentară cu noua fa
brică de bere și noua 
întreprindere Avicola".

Odată dialogul in
trat pe acest făgaș, al 
raportării „imagina
ției la realitate", co
piii de atunci, cetă
țenii majori de as
tăzi, au vrut să știe 
dacă și alte „proiecte" 
din compunerile lor 
au prins viață. „Multe, 
foarte multe — a con
tinuat primarul. Cen
trul civic — așa cum 
vă exprimați și voi 
dorința in compunere 
— cuprinde, in peri

metrul lui, ansamblul 
operelor lui Brâncuși 
și va fi printre cele 
mai frumoase. Unul 
din bulevarde poartă, 
de asemenea, numele 
marelui sculptor. O 
altă coincidență. Cite- 
va din cartierele ora
șului au astăzi nu
mele pe care le-ați dat 
voi atunci. Cartierul 
«Victoriei» din com
punerea voastră se 
numește astăzi «9 
Mai». Cartierul «Ti
neretului» există in 
zona «Debarcader». 
Unde se află in ame
najare, de asemenea, 
cum vă imaginați voi, 
și «o zonă de agre
ment frumoasă ca-n 
basme». Și alte «pro
iecte» din imaginația 
voastră au prins via
ță. Avem astăzi la Tg. 
Jiu un institut de în- 
vățămint superior — 
secție serală — care 
pregătește subingi- 
neri pentru industria 
Gorjului. Casa științei 
și tehnicii pentru ti
neret a devenit, de 
mult, cum anticipați 
voi atunci, «casa tine
rilor, intr-un oraș tî- 
năr»“.

Și dialogul a conti
nuat, cu referiri la 
toate celelalte „pro- 
iecte-vis", ale unor co
pii cutezători. Care vo
iau atunci ca orașul 
lor să aibă „și un tea
tru mare". Și are un 
teatru de vară și un 
ansamblu folcloric re
numit. Care voiau a- 
tunci ca orașul lor să 
aibă un „Parc Brân
cuși". îl are! Care vo
iau atunci ca orașul 
lor să aibă un „mare 
stadion". îl are I Care 
voiau ca in orașul lor 
„să se poată învăța 
toate meseriile". Se 
pot învăța. în rindul 
celor aproape 40 000 de 
oameni ocupați în ac
tivitățile economico- 
sociale ale orașului, 60 
la sută sint tineri.

...O întîlnire-dlalog 
mai puțin obișnuită. O 
intîlnire la capătul că
reia concluzia care s-a 
desprins pentru elevii 
de ieri, cetățenii ma
jori de astăzi, a • fost 
una superb de fru
moasă. în dezvoltarea 
municipiului Tg. Jiu 
realitatea, întemeia
tă pe eforturile statu
lui, ale oamenilor 
'muncii de aici, a lua
t-o, ca în atitea alte 
orașe ale țării, înain
tea imaginației co
piilor, constituind ar
gumente înscrise pe 
primul lor buletin de 
vot. Argumentele cer
titudinilor.

Constantin 
PRIESCU

în întreaga tară au continuat, 
miercuri, adunările cetățenești în 
circumscripțiile electorale pentru 
Marea Adunare Națională, organi
zate de Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste.

Desfășurate într-un climat profund 
democratic, de angajare patriotică 
și intr-o atmosferă de vibrant entu
ziasm. adunările dau expresie ho- 
tăririi nestrămutate a întregului 
nostru popor de a realiza exemplar 
mărețele obiective trasate de cel 
de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Puternică manifestare a democra
ției noastre muncitorești revoluțio
nare. Adunările au constituit. în ace
lași timp, un nou prilej de reafir
mare a voinței întregii națiuni de a 
acționa, strîns unită în jurul parti
dului. al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul scum
pei noastre patrii și înaintarea 
României spre comunism.

în județul ALBA — Maria Deme
ter. inginer, șef de fermă Ia C.A.P. 
Ciumbrud. și Irma Moga, economist 
la C.A.P. Rădești. în circumscripția 
electorală nr. 5 — Aiud ; Nicodim 
Roșea, director al întreprinderii me
canice. Dănilă Petrea. director de 
fabrică în cadrul întreprinderii me
canice. și Nicolae Sîrb, director teh
nic și de producție la întreprinderea 
mecanică din Cugir. în circumscrip
ția electorală nr. 3 — Cugir ;

în județul ARAD — Maria Flucsă, 
membră a Biroului Consiliului Na
țional al Femeilor, prim-adjunct al 
ministrului industriei ușoare, în cir
cumscripția electorală nr. 6 — Ineu; 
Elisabeta Sabău, muncitoare, secre
tar al organizației de bază de la 
întreprinderea de încălțăminte „Li
bertatea", și Viorica Raffai, munci
toare, secretar adjunct al organiza
ției de partid pe secție la întreprin
derea textilă din Arad, în circum
scripția electorală nr. 2 — Arad- 
Vest ;

In județul BACAU — Ion Bogdan 
Bătută, prim-secretar al Comitetu
lui județean Bacău al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 11 — Co- 
mănești ; Florența Șeica, tehnician 
la întreprinderea de confecții, vice
președinte al Comitetului județean 
Bacău al O.D.U.S., Teodora Mure- 
șan, electrician la întreprinderea de 
avioane, vicepreședinte al comite
tului O.D.U.S. pe întreprindere, și 
Maria Atanasiu, lăcătuș mecanic la 
întreprinderea de mașini-unelte, 
președinte al comitetului O.D.U.S. 
pe întreprindere, în circumscripția 
electorală nr. 2 — Bacău-Nord ; 
Laurenta Tocșa, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
de postav, și Rodica Berea, direc
torul întreprinderii de postav din 
Buhuși, în circumscripția electorală 
nr. 4 — Buhuși ; Constanța Seme- 
niuc, secretarul Comitetului comu
nal de partid Tîrgu Trotuș, și Maria 
Popa, secretarul Comitetului comu
nal de partid Helegiu, în circum
scripția electorală nr. 9 — Tg. Ocna;

în județul BIHOR — Maxim Ber- 
ghianu, ministrul muncii, în circum
scripția electorală nr. 7 — Aleșd ; 
Florea Voinea, secretar al C.C. al 
U.T.C„ în circumscripția electorală 
nr. t — Tileagd ;

în județul BISTRIȚA-NASĂUD 
— Mlhai Marina, prim-secretar al 
Comitetului județean Bistrița-Nă- 
săud al P.C.R., în circumscripția 
electorală nr. 5 — Lechința ;

în județul BOTOȘANI — Ileana 
Jalbă, prim-secretar al Comitetului 
județean Botoșani al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 4 — Bu- 
cecea ; Mihai Moraru, ministru se
cretar de stat la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, în 
circumscripția electorală nr. 6 — 
Darabani ; Mihai Emil Alexa, direc
torul întreprinderii „Electrocontact", 
și Nistor Răcnea, directorul între
prinderii de utilaje și piese de 
schimb din Botoșani, în circum
scripția electorală nr. 8 — Ștefă- 
nești ;

In județul BRAȘOV — Filofteia 
Negruțiu, rectorul universității, și 
Lidia Benche, prorector, secretar al 
comitetului de partid al Universi
tății din Brașov, în circumscripția 
electorală nr. 2 Brașov — Barto
lomeu.

In municipiul BUCUREȘTI — Ion 
Popescu-Puturi, directorul Institutu
lui de studii istorice și social-poli- 
tice al C.C. al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 22 — Nicolae 
Titulescu ; Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., în circumscripția electo
rală nr. 23 — Grivița Roșie ;

în județul BUZĂU — Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., In 
circumscripția electorală nr. 1 — 
Buzău — Sud-Est ; General-maior 
Gheorghe Voinea, în circumscripția 
electorală nr. 4 — Ziduri ; Florina 
Doina Marinescu, președintele C.A.P. 
Greceanca, comuna Breaza, și Geor- 
geta Țurcanu, președintele C.A.P. 
Breaza, președinta comitetului co

munal al femeilor, în circumscripția 
electorală nr. 6 — Pietroasele.

în județul CARAȘ-SEVERIN — 
Emilian Dobrescu, ministru secretar 
de stat la Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie, în circum
scripția electorală nr. 6 — Anina ; 
Ilie Matei, prim-secretar al Comite
tului județean Caraș-Severin al 
P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 3 — Bocșa ;

în județul CALARAȘI — Dinu Da- 
niliuc, președintele C.A.P. Gurbă- 
nești, Constantin Popa, președintele 
C.A.P. Dor Mărunt, și Vasile Zglobiu, 
președintele C.A.P. Valea Argovei, în 
circumscripția electorală nr. 5 — 
Lehliu-Gară ;

în județul CLUJ — Ioachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R., în circumscripția 
electorală nr. 6 — Turda ; Gligor 
Urs, director, și Ioan Olteanu, direc
tor tehnic la Combinatul metalurgic 
din Cîmpia Turzii, în circumscripția 
electorală nr. 7 — Cîmpia Turzii ; 
Aurel Rău, scriitor, redactor-șef al 
revistei „Steaua", și Ionel Silviu 
Vlad, secretar al Filialei Uniunii 
scriitorilor din Cluj-Napoca, in 
circumscripția electorală nr. 9 — 
Huedin ;

în județul CONSTANȚA — Ion 
Dincă, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim 
viceprim-ministru al guvernului, în 
circumscripția electorală nr. 9 — 
Medgidia ; Gheorghe Dimoiu, direc
torul întreprinderii de construcții na
vale, și Nicolae Mihai, director ad
junct al întreprinderii de exploatare 
a flotei maritime „Navrom" din Con
stanta, în circumscripția electorală 
nr. 2 — Constanța-Sud ;

In județul COVASNA — Gyar- 
mathy Ana-Maria, secretar al comi
tetului de partid.. la întreprinderea 
de confecții din Tîrgu Secuiesc, și 
Demeter Klara, directorul întreprin
derii comerciale de stat din Sf. 
Gheorghe, în circumscripția electo
rală nr. 2 — Tg. Secuiesc ; Mona 
Dobre, director la întreprinderea 
textilă „Oltul" din Sf. Gheorghe, și 
Rodica Popescu, vicepreședinte al 
Uniunii județene a cooperativelor 
de producție, achiziții și desfacerea 
mărfurilor, în circumscripția electo
rală nr. 1 — Sf. Gheorghe ;

în județul DÎMBOVIȚA — Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
în circumscripția electorală nr. 5 — 
Găești ; Niculina Vlad, vicepreședin
te al C.A.P. Crovu, Georgeta Panait. 
șefă de echipă, și Ioana' Manolache, 
președinta comisiei de femei la 
C.A.P. Crovu, în circumscripția elec
torală nr. 6 — Titu ;

în județul DOLJ — Elena Ciocan, 
secretar al C.C. al U.T.C., în circum
scripția electorală nr. 9 — Băilești; 
Ioana Andruță, inginer-șef la C.A.P. 
Dobrotești, comuna Amărăștii de 
Sus, și Ion Mitrică, președintele 
C.A.P. din Amărăștii de Jos, în cir
cumscripția electorală nr. 12 —
Bechet;

în județul GORJ — Dumitru 
Alecu, prim-secretar al Comitetului 
județean Gorj al P.C.R., In circum
scripția electorală nr. 4 — Novaci ; 
Emil Huidu, directorul general al 
Combinatului minier, și Ion Popescu, 
directorul întreprinderii electrocen- 
trale din Rovinari, în circumscripția 
electorală nr. 2 — Rovinari ;

în județul IALOMIȚA — Tiberiu 
Mureșan, președintele Academiei de 
Științe Agricole și Silvice, și Con
stantin Pintilie. rectorul Institutului 
agronomic București, în circum
scripția electorală nr. 3 — Țăndărei;

în județul IAȘI — Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.. în 
circumscripția electorală# nr. 7 — 
Pașcani; Poliana Cristescu, președin
tele Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor, in circumscripția 
electorală nr. 1 — Iași-Nord-Vest ; 
Maria IonescuN directorul general al 
Institutului central de chimie, și 
Ofelia Ivan, decan al Facultății de 
biologie a Universității București, în 
circumscripția electorală nr. 6 —
Tîrgu Frumos ;

In județul MARAMUREȘ — Cor
nelia Georgeta Măriuț, directorul în
treprinderii textile „Maramureș", șl 
Stela Toporaș, directorul întreprin
derii de confecții din Baia Mare, în 
circumscripția electorală nr. 1 — Baia 
Mare-Nord ; Valeria Pop, maistru, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii de tricotaje „Unita
tea", și Florica Turda, maistru, 
secretarul comitetului de partid al 
Fabricii de confecții din Sighetu 
Marmației, în circumscripția . electo
rală nr. 6 — Sighetu Marmației ;

In județul MEHEDINȚI - Ion 
Ursu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie. în circumscripția electo
rală nr. 4 — Vînju Mare ;

In județul MUREȘ — Dumitru 
Popescu, membru al ■ Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
rectorul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", în circumscripția electorală 
nr. 8 — Reghin ; Mihai Popa Dorel, 
directorul Combinatului de în
grășăminte chimice, si Octavian Mo
raru, directorul întreprinderii de 
materiale fotosensibile din cadrul 
Combinatului de îngrășăminte chi
mice. în circumscripția electorală nr. 
6 — Luduș ;

în județul NEAMȚ — Ștefan 
Mangu, directorul întreprinderii de 
țevi, și Constantin Geosanu, direc
torul întreprinderii mecanice din 
Roman, în circumscripția electorală 
nr. 7 — Roman ;

Iir județul OLT — Constantin Ol
teanu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale, în cir
cumscripția electorală nr. 7 — Cara
cal;

In județul SATU MARE — Paul 
Niculescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele CENTROCOOP, în cir
cumscripția electorală nr. 4 — Ne- 
grești-Oaș; Vasile Cădar, directorul 
întreprinderii „UNIO", și Mihai 
Cherteș, directorul întreprinderii 
„23 August" din Satu Mare, în cir
cumscripția electorală nr. 7 — Ar- 
dud;

In județul SALAJ — Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al Comite
tului județean Sălaj al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 2 — Șim- 
leu Silvaniei ;

In județul SIBIU — loan Totu, 
membru supleant al Comitetului Po

litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
ceprim-ministru al guvernului, în 
circumscripția electorală nr. 6 —
Dumbrăveni; Aurel Sandu, directorul 
Institutului de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru ma
șini-unelte și agregate Titan Bucu
rești. și Octavian Juncu, directorul 
Institutului de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru elec
tronică București, în circumscripția 
electorală nr. 1 — Sibiu-Sud; Petru 
Sergiu Tănase, directorul întreprin
derii de utilaje și piese de schimb, 
și loan Simion, directorul întreprin
derii de piese auto din Sibiu, în cir
cumscripția‘electorală nr. 2 — Sibiu- 
Centru; Pal Maria, director adjunct 
al Liceului industrial nr. 3, și Doi
na Drăgan, director adjunct al Li
ceului industrial nr. 4 din Sibiu, în 
circumscripția electorală nr. 3 — Si- 
biu-Nord ;

în județul SUCEAVA — Tamara 
Maria Dobrin, președinte al Birou
lui Executiv al Consiliului Național 
al F.D.U.S., în circumscripția elec
torală nr. 10 — Cîmpulung-Moldo- 
venesc ; Nicolae Popovici, procu
rorul general al Republicii Socia
liste România, în circumscripția 
electorală nr. 5 — Putna ;

în județul TELEORMAN — 
Gheorghe David, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, în circumscrip
ția electorală nr. 2 — Zimnicea ; 
Elisabeta Stătescu, secretar al Co
mitetului județean Teleorman al 
P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 6 — Drăcșenei ;

în județul TIMIȘ — Cornel Pa
coste, prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 12 — Făget ; 
Eugen Proca, ministrul sănătății, în 
circumscripția electorală nr. 6 — 
Lugoj ; Fejes Iuliu, secretar al Con
siliului oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară, In circumscripția 
electorală nr. 10 — Sinnicolau
Mare ; Dorin Vasile Goțla, directo
rul întreprinderii „Electromotor", șl 
Gheorghe Tîrpe, directorul între
prinderii de aparate electrice de 
măsură din Timișoara. în circum
scripția electorală nr. 5 — Timi- 
șoara-Nord-Vest ;

în județul TULCEA — Octavian 
Bîsceanu, directorul I.A.S. Traian, 
Neculai Dobre, directorul I.A.S. 
Mihail Kogălniceanu, și Eugen Pes- 
trițu, inginer-șef al I.A.S. Niculițel, 
în circumscripția electorală nr. 3 — 
Topolog ;

în județul VASLUI — Florea 
Dumitrescu, guvernatorul Băncii Na
ționale. în circumscripția electorală 
nr. 6 — Murgeni ; Constantin Nichi- 
for, șef de fermă la I-A.S. Laza, și 
Comeliu Mihalache, directorul Aso
ciației economice intercooperatlste 
pentru creșterea și îngrășarea ovi
nelor Ivănești, în circumscripția 
electorală nr. 5 — Codăiești ;

în județul VÎLCEA — Miu 
Dobrescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central de 
Partid, în circumscripția • electorală 
nr. 4 — Băbeni ; Dumitru C. Alexe, 
directorul întreprinderii Electrocen- 
trale. și Cristian Tiberiu Diacones- 
cu, directorul întreprinderii de utilaj 
chimic și forjă din Rîmnicu Vîlcea, 
în circumscripția electorală nr. 5 — 
Horezu.

In legătura cu Încetarea din viață a lui k.u. cernenxo 
Depuneri de coroane și prezentarea de condoleanțe 

la Ambasada Uniunii Sovietice la București»
în legătură cu încetarea din viață 

a lui K. U. Cernenko, miercuri a 
continuat prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada Uniunii Sovietice la 
București.

Au fost prezentate condoleanțe din 
partea Marii Adunări Naționale, 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației si Unității Socialiste. Con
siliului Național al Femeilor. Consi
liului de conducere al Asociației de 
prietenie româno-sovietieă. Totodată, 
au fost prezentate condoleanțe de 
către reprezentanți ai unor colective

de oameni al muncii din unități eco
nomice bucureștene.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în fața portretului în
doliat al celui dispărut și au semnat 
în cartea de condoleanțe deschisă de 
ambasadă.

în aceeași zi. au fost depuse oo- 
roane de flori din partea unor între
prinderi și instituții din Capitală.

★
Au depus coroane de flori și au 

prezentat condoleanțe șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești, membri ai corpului diplomatic.

AGENDĂ ELECTORALĂ
Continuă seria amplelor mani

festări politico-educative și cultu- 
ral-artistice organizate in armată, 
in întâmpinarea alegerilor de la 17 
martie. La camerele alegătorului 
din Academia Militară se desfă
șoară asemenea acțiuni avînd ca 
temă „Profundul democratism al 
sistemului nostru electoral", „Sta
tul democrației muncitorești revo
luționare — reprezentant suprem 
al proprietăților și producătorilor 
din țara noastră", „Succesele isto
rice obținute de poporul român in 
cei 40 de ani de la revoluția de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă". „Ale
gerile de Ia 17 martie — strălucită 
expresie a democratismului socie
tății noastre, a unității de monolit 
a întregului nostru popor în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu", 
„Votul nostru pentru candidați! 
F.D.U.S. — votul nostru pentru 
prezentul și viitorul luminos al 
patriei". Au fost organizate, de 
asemenea, seri de poezie și spec
tacole.

Marile succese obținute de po
porul nostru în cei 40 de ani de 
libertate, cu deosebire tn ultimele 
două decenii care s-au scurs de la 
istoricul Congres al IX-lea al 
P.C.R., au fost relevate pe larg și 
in cadrul manifestărilor organizate 
la școlile militare „Aurel Vlaicu" 
și „Traian Vuia", subordonate Co
mandamentului Aviației Militare. 
Este vorba de expunerile „Docu
mentele Congresului al XIII-lea al

P.C.R, — platforma electorală a 
F.D.U.S.", „Mărețele realizări ale 
poporului nostru subliniate in Ra
portul Ia Congresul al XIII-lea — 
garanție sigură a dezvoltării viitoa
re a patriei", montajele literare 
„Votăm pentru viitorul fericit al 
patriei", „tntîiul vot in anul 20 al 
epocii Nicolae Ceaușescu", con
cursurile „România — orizont 1990“ 
și „Realizările României socialiste 
— operă trainică a poporului, sub 
conducerea gloriosului nostru 
partid comunist".

La Casa alegătorului de la în
treprinderea de utilaj greu „Pro
gresul" din Brăila a avut loc 
un simpozion intitulat „Epoca 
Ceaușescu — epoca împlinirii nă
zuințelor socialiste ale patriei", 
la care au participat numeroși 
oameni ai muncii, precum și ce
tățeni din noul cartier muncitoresc 
„Progresul", construit în perioada 
ultimei legislaturi, ca urmare a 
Indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului. O intere
santă dezbatere pe tema : „Nicolae 
Ceaușescu — o viață dedicată 
fericirii poporului" s-a desfășurat 
la Casa științei și tehnicii pentru 
tineret. Au participat tineri din 
întreprinderile municipiului și 
elevi, în marea lor majoritate 
care votează pentru prima dată. 
Casele alegătorului din comuna 
Viziru și satul Lanurile au găzduit 
„Tribune ale democrației" in ca
drul cărora mecanizatori și țărani 
cooperatori din cele două locali
tăți au participat la dezbateri pe

tema : „Realizări de prestigiu în
tre două legislaturi".

Secția propagandă a comitetului 
județean de partid a editat un set 
de pliante intitulat : .Județul 
Brăila — împliniri și perspective 
socialiste", care evidențiază reali
zările cele mai semnificative din 
perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea și în mod deosebit 
din ultima legislatură. (Corneliu 
Ifrim).

Sub genericul „Tinerețea în
floritoare a unor străvechi melea
guri", secția de propagandă a Co
mitetului județean de partid Ba
cău a editat un set de 8 pliante 
care prezintă marile înfăptuiri 
ce au avut loc în actuala legisla
tură în centrele muncitorești de 
pe văile Bistriței și Trotușului. O 
cuprinzătoare broșură, intitulată 
, Județul Bacău — realizări și 
perspective intre două legislaturi", 
popularizează pe larg obiectivele 
prioritare ce revin județului.

La clubul textiliștilor din Buhuși 
a avut loc simpozionul „Alegerile 
de deputați — eveniment politic 
major în viața poporului nostru". 
La căminele culturale din Sascut, 
Dărmănești, Secuieni, Parincea s-au 
prezentat spectacole de muzică și 
poezie patriotică sub genericul 
„Votăm al țării viitor". Pentru ti
nerii care votează pentru prima 
dată, la cluburile minerilor și pe
troliștilor din Comănești și Moi- 
nești s-au organizat întîlniri, ex
puneri, simpozioane sub genericul 
„Votăm pentru țară, pentru viito
rul ei luminos". (Gh. Baltă).

(Urmare din pag. I)

cantină, e ca la mama acasă" — zic 
azi flăcăii). Ne povestește cum i-a 
înduplecat pe unii din flăcăii satului 
„mai nărăvași" să nu părăsească 
mina în căutarea de „muncă ușoară" 
(„muncă ușoară la braț voinic ? Mai 
mare rușinea. Iar zilele trecute, cînd 
am auzit la radio că brigada unuia 
din ei e fruntașă, că el luptă voi
nicește acolo, în mină, să biruie gerul 
de afară, nu știu cine-a fost mai 
mîndru : eu sau el ?)“.

— Și uite-așa. au trecut anii, 
se-ncheie legislatura. Acum predau 
mandatul.

— Cum' adică, predați mandatul ?
— Păi e cazul să ne reprezinte 

acum comuna un deputat al noilor 
realități. Cînd eram așezare pur 
agrară — era firesc să fie deputat 
un țăran. Acum, cînd am devenit un 
centru minier — normal e să fie 
deputat un miner.

— Și cine va urma să primească 
mandatul ?

— Care va fi ales. Că-s doi can
didați. Deși-s diferiți ca vîrstă, par- 
că-s gemeni ca fire de oameni : Va
sile Drăgulescu, tehnician miner, și 
Dumitru Gogea, maistru miner. A- 
mîndoi fii ai satului. Amîndoi frun
tași. Eu, una, o să mă gîndesc mult 
pină m-oi hotărî pe care să-l aleg. 
Ca și toți ceilalți cetățeni ai comu
nei — deocamdată doar comună. 
Planuri de viitor 7 Construirea altor 
500 apartamente, a casei de cultură, 
a unui grup școlar, a unei creșe- 
grădiniță cu peste 300 locuri. Și să 
nu credeți c-am uitat, dar o spun la 
urmă ca să fie mai apăsat : Așa cum

minerii noștri muncesc pentru a da 
„la zi" (vedeți că am învățat ceva 
din minerit ?) cît mai mult cărbune, 
și noi, cei din C.A.P., nu vom ră- 
mîne mai prejos. Căci tara are ne
voie și de mai multă piine. de mai 
multe produse agroalimentare.

...Și, uite-așa, trece o legislatură, 
cu zestrea ei bogată în fapte, vine

1»
nr. 5 din 10

Sub genericul „Alegerile de la 17 
martie — eveniment politic de mare 
însemnătate în viața întregii țări" 
sînt publicate articolele : ..Un măreț 
și însuflețitor program de dezvoltare 
multilaterală a României". „Strate
gia ridicării patriei pe o treaptă su
perioară de progres social-econo
mic". „Repartizarea rațională a for
țelor de producție pe teritoriul țării", 
„Bunăstarea poporului — telul su
prem al politicii partidului", „Știința 
— puternică forță motrice a progre-

A apărut

ERA SOCIALISTĂ"
martie 1985
sulul șl prosperității națiunii noas
tre". „Unitatea organică dintre demo
crație și socialism". „Esența demo
cratică a sistemului nostru politic", 
„Adînclrea și perfecționarea proce
sului de democratizare a statului", 
„Dimensiuni ale . culturii noi. socia
liste". „România socialistă — factor 
activ în lupta pentru dezarmare și 
pace". în acest număr este publicată 
consultația : „Dezvoltarea conștiinței 
socialiste, revoluționare a tuturor 
oamenilor muncii".

Concurs organizat de Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii

Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii organizează în anul 
1985 concursul pe bază de buletine 
„Fondul Păcii" cu tema : „Româ
nia—Ceaușescu—Pace 1965—1985 : 
douăzeci de ani de inițiative și ac
țiuni hotărite pentru dreptul fun
damental al popoarelor la viață, 
civilizație și progres".

Prin tematica și conținutul său. 
concursul se încadrează în ampla 
acțiune de educare politică și pa
triotică a maselor, de popularizare 
și susținere a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, a strălucitelor ini
țiative ale României socialiste, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen

tru dezarmare, pentru făurirea, 
unei lumi a păcii, fără arme și fără’ 
războaie, pentru securitate și coo
perare internațională.

Concursul este dotat cu 760 pre
mii ; buletinele pot fi procurate, 
după 20 martie 1985, prin comite
tele județene, municipale si orășe
nești pentru apărarea păcii, prin 
întreprinderi, instituții, cooperati
ve și așezămintele culturale de la 
orașe și sate.

în Capitală, buletinele se pot 
procura de la sediul Comitetului 
municipal pentru apărarea păcii, 
str. Biserica Amzei nr. 29. șl de la 
comitetele pentru apărarea păcii 
ale sectoarelor.

tv
20,00 Telejurnal • Agendă electorală
20.1S România de azi, România de 

mline. Documentele Congresului 
al XIII-lea al partidului — plat
forma electorală a Frontului De

mocrației și Unității Socialiste. 
Dezvoltarea armonioasă, echilibra
tă a economiei pe Întreg terito
riul tării • Din Manifestul Fron
tului Democrației șl Unității So
cialiste • Pentru partid șl patrie 
votăm I — emisiune de versuri șl 
ctntece patriotice

20,40 Studioul Tineretului
21.50 Telejurnal ,
22.00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie si hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 14 martie, ora 20 — 17 
martie, ora 20. In țară : Vremea va 
deveni umedă, îndeosebi in a doua 
parte a Intervalului. Cerul va fl va
riabil'. mai mult acoperit in ultimele 
zile. Vor cădea precipitații, îndeosebi 
sub formă de ploaie, mai ales tn a doua 
parte a Intervalului. Vlntul va pre
zenta Intensificări locale, din direcții

variabile. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse Intre minus S șl plus 5 
grade, pe alocuri mai scăzute. Iar cele 
maxime intre zero și 10 grade, Izolat 
mal ridicate In prima zi. Izolat, can
titățile de apă vor depăși 15 litri pa 
metru pătrat. In București : Vremea 
va deveni In general umedă, iar cerul 
va fl variabil, mal mult acoperit In a, 
doua parte a Intervalului. Temporar 
vor cădea precipitații, Îndeosebi sub 
formă de ploaie, mal ales In ultimele 
zile. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor os
cila intre minus 3 șl plus un grad, Iar 
maximele intre S șl 8 grade.

INFORMAȚII
Succes al automobiliștilor noștri 

și al mașinilor românești 
„Dacia" în „Raliul Portugaliei"

Competiția automobilistică interna
țională „Raliul Portugaliei" — com
petiție ce constituie etapă în cam
pionatul mondial de mărci de 
uzină — s-a desfășurat recent pe 
un traseu în lungime de 250 
km, parcurși în 4 zile, cu 47 probe 
speciale, totalizînd 1 000 km, din care 
830 km macadam (drum nemoderni
zat). La start au fost prezente 115 
echipaje din mai multe țări euro
pene. Participînd la clasa 1 300 (gru
pa A), echipajele românești, toate 
pe mașini „Dacia", au avut o bună 
comportare, ocupînd primele trei 
locuri la clasa respectivă. în ordine 
prin Ștefan Vasile — Ovidiu Scobal, 
Ludovic Balint — Dan Zărnescu, 
Gheorghe Urdea — Victor Nicoară. 
Un loc fruntaș — locul II — au ocu
pat autoturismele „Dacia" șl în cla
samentul pe echipe de uzine, după 
firma „Audi" șl înaintea unor firme 
cu vechi tradiții în industria de au
toturisme precum „Peugeot", „Fiat", 
„Opel" ș.a.

Este un succes care probează, șî 
în asemenea concursuri sportive de 
înaltă clasă, calitățile tehnice și 
competitive ale autoturismului ro
mânesc „Dacia".

în clasamentul grupe! A. automo- 
biliștii noștri au ocupat locurile 10, 
11 și respectiv 13 iar în clasamen
tul general al raliului, locurile 18, 19 
și respectiv 23.

SPORTIVE
FOTBAL

în etapa a 20-a a campionatului 
diviziei A la fotbal s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Jiul Petro
șani — A.S.A. Tg. Mureș 2—0 (1—0); 
F.C. Baia Mare — Steaua 0—1 (0—0); 
F.C. Argeș Pitești — Gloria Buzău 
1—1 (1—0); Sportul studențesc — 
F.C.M. Brașov 1—0 (0—0); S.C. Ba
cău — Universitatea Craiova 2—0 
(0—0); Chimia, Rm. Vîlcea — Poli
tehnica Timișoara 0—0; Rapid — F.C. 
Bihor Oradea 1-0 (0—0); F.C. Olt — 
Politehnica Iași 2—1 (2—1); Corvinul 
Hunedoara — Dinamo 2—2 (1—0).

In clasament conduce echipa 
Steaua, cu 34 puncte, urmată de for
mațiile Dinamo — 32 puncte, Sportul 
studențesc — 29 puncte și Universi
tatea Craiova — 24 puncte.

Viitoarea etapă se va disputa slm- 
bătă, 16 martie.

ȘAH
în runda a treia a turneului In

ternational de șah al României, care 
se desfășoară la Calimănești, Con
stantin Ionescu l-a învins pe Dușan 
Indjici (Iugoslavia), iar partidele 
Ovidiu Foișor — Ralf Lau (R. F. 
Germania), Paul Joița — Lexis Or
tega (Cuba), Raj Tischbierek (R. D. 
Germană) — Peter Lukacs (Unga
ria), Dorel Oltean — Ion Mărășescu 
și Laszlo Hazai (Ungaria) — Aurel 
Urzică s-au încheiat remiză. în 
clasament conduc Ovidiu Foișor, 
Constantin Ionescu, Dorel Oltean și 
Raj Tischbierek (cu cite 2 puncte).

Zalăul a crescut, excavatoarele au 
scurmat pămîntul. dezrădăcinînd se
culara înapoiere din aceste Jocuri. 
Sînt doar cinci ani de atunci. Azi, 
în aceleași locuri, pe teritoriul fos
tului cartier mărginaș, au apărut 
fabrici de laminate, de articole de 
cauciuc, de obiecte tehnice, care dau 
economiei naționale produse de mai

Istoria dei-o le gislatură a unor liecalităl
1

alta plină de ambiții, de noi per
spective de viitor.

O circumscripție electorală 
care acum 5 ani... nu exista

...Circumscripția electorală nr. 38 
din Zalău. Nimeni n-a avut ideea să 
fotografieze acum cinci ani acest 
colț de oraș, care cuprindea citeva 
căsuțe semănate în neorînduială 
de-a lungul străduței principale pli
ne de glod. încolo — maidan. Des
crierea acestor locuri există insă 
într-un reportaj al ziarului local, în 
care era vorba de tineri venițl în 
Zalău „ca să rămînă". Șl care au 
rămas, deși orașul de la poalele Me- 
seșului nu le putea oferi atunci de- 
cît un pat la „nefamiliști" sau o 
cămăruță „în gazdă". Și muncă mul
tă, multă. Iar printre ei. inginerul 
Vasile Rusu.

— Orașul părea neprimitor, dar 
ambițiile noastre erau mari — își 
amintește interlocutorul. Cu timpul.

multe miliarde de lei. Produse ce 
fac faima Zalăului, iar Zalăul — a 
țării.

Ce' le oferă fostul cartier măr
ginaș — devenit azi circumscripția 
electorală nr. 38 — tinerilor veniți 
în oraș acum cinci ani „ca să ră
mînă" 7 Doar locuri de muncă ? Un 
întreg cartier de blocuri luminoase 
îi găzduiește. Din fosta „mahala" 
de-acum cinci ani. un singur lucru 
S-a păstrat. Numele unei foste 
străduțe : „Muncitorilor". Care acum 
este o adevărată magistrală, cu 
patru benzi de circulație. Toate 
celelalte străzi sînt străjuite de 
ansambluri impozante de locuin
țe, de unități comerciale și presta
toare de servicii. Cartierul — un a- 
devărat oraș în oraș, cu aproape 
5 000 de locuitori — a primit și un 
nume : „Brădet". Nume simbolic 
pentru întreaga sa dezvoltare — ca 
de altfel a întregului oraș — care a 
crescut falnic, asemeni unui brad.

— M-au vizitat niște colegi din 
alte părți, care fuseseră pe-aici acum 
cinci ani — continuă interlocutorul. 
N-au mai recunoscut locurile. Asta 
înseamnă dezvoltare armonioasă a 
tuturor zonelor țării. De altfel tema 
discuțiilor și din actuala campanie 
de alegeri în circumscripția noastră 
electorală — în care numeroși cetă
țeni sint orășeni doar de o legisla
tură — o constituie tot dezvoltarea. 
Ce mai rămîne de construit ? Un 
dispensar, o scoală, o farmacie, noi 
spații comerciale — pe scurt tot ce 
trebuie unui „oraș în oraș". Dar nu 
numai noile edificii, ce vor întregi 
configurația cartierului, ii preocupă 
pe alegătorii cartierului, ci mai ales 
conturul pe care ei i-1 prefigurează. 
Se numește „Brădet" ? înseamnă că 
vor trebui plantați aici brazi, fiecare 
stradă urmînd să devină tot mai 
frumoasă, cu bogate spații verzi. La 
încheierea legislaturii ce vine, vă 
invităm să mai treceți pe la noi. Și 
veți vedea că ne-am ținut de cuvlnt.

...Biografia „Brădetului" — circum
scripție fără trecut — este numai 
una din mîndriile municipiului de Ia 
poalele Meseșului. în care transfor
mările revoluționare se întîlnesc la 
tot pasul. Și, de bună seamă, parte 
integrantă a realizărilor Întregii țări, 
la care se vor adăuga programele 
prefigurate de platforma electorală a 
legislaturii ce vine — documentele ; 
șl hotărîrile adoptate de Congresul < 
al XIII-lea al partidului.

Laurentiu DUȚA 
Mihai IONESCU 
și corespondenții „Srfnte'l"



Noi acțiuni și luări de poziție 
împotriva cursei înarmărilor

MOSCOVAGENEVA

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PENTRU DEZARMARE 
îngrijorări exprimate de vorbitori în legătură cu creșterea 

cheltuielilor militare și a primejdiei nucleare

Funeraliile lui Konstantin Ustinovici Cernenko
rachetelor „Cruise"

din 
de 
al 

„carac
al unei

BELGIA : Nu 1
BRUXELLES 13 (Agerpres).

Asociația juriștilor democrați 
Belgia a înaintat ‘Consiliului 
Stat - organul juridic suprem 
țării - o acțiune împotriva 
terului neconstituționaî"
eventuale hotărîri a guvernului bel
gian de a amplasa pe teritoriul 
țării rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune. La o 
conferință de presă, care a avut loc 
la Bruxelles, avocatul belgian 
P. Vandernoot, reprezentantul aso
ciației, a declarat că amplasarea

de rachete nucleare pe teritoriul 
țării ar constitui o acțiune care ar 
limita suveranitatea statului bel
gian.

In același timp, in apropierea 
bazei militare de la Florennes, unde 
urmează să lie amplasate 48 de 
rachete nucleare „Cruise", continuă 
seria de demonstrații a partizanilor 
păcii din această țară. „Pace fără 
rachete !" - este inscripția pe o 
pancartă montată de partizanii pă
cii pe un turn situat în imediata 
apropiere a bazei.

FINLANDA : Pentru crearea unei zone denuclearizate 
în nordul

HELSINKI 13 (Agerpres). — 
Parlamentul Finlandei a constituit 
un comitet însărcinat cu pregăti-

a membrilor 
. 3 nor

dice. care se va ocupa de proble
mele legate de crearea unei zone 
fără arme nucleare iri>nordul Eu
ropei. Reuniunea urmează să aibă 
loc toamna viitoare la Copenhaga,

ț forurilor legislative din țările
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Europei
din inițiativa intîlnirii forțelor pă
cii din nordul Europei care a avut 
loc în noiembrie trecut, tot în ca
pitala Danemarcei.

Comitetul pregătitor finlandez 
este condus de președintele parla
mentului. Erkki Pystynen, si din 
el fac parte președinții tuturor 
fracțiunilor parlamentare.

GENEVA 13 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres, N. Chilie, transmi
te : în cadrul Conferinței pentru de
zarmare, ale cărei lucrări continuă 
la Palatul Națiunilor din Geneva, 
reprezentanții diferitelor state au 
evidențiat necesitatea adoptării ne- 
întîrziate a unor măsuri practice de 
stăvilire a actualei competiții mi
litare și de înfăptuire a dezarmării, 
cu prioritate a dezarmării nucleare. 
Vorbitorii au insistat asupra necesi
tății ca acest forum international să 
abordeze cu seriozitate și să soluțio
neze în mod corespunzător proble
mele de fond ale dezarmării, expri- 
mîndu-și regretul pentru stagnarea 
constatată în ultimii ani în negocie
rile din sfera dezarmării.

Un alt element comun al luărilor 
de poziție este legat de sublinierea 
necesității imperioase a preîntîmpi- 
nării unei curse a înarmărilor în 
spațiul cosmic și a respectării prin
cipiului proclamat de O.N.U., potri
vit căruia spațiul extraterestru tre
buie rezervat unor scopuri exclusiv 
pașnice, în interesul întregii uma
nități.

Delegații au salutat începerea tra
tativelor sovieto-americane cu pri
vire la armele nucleare și cosmice, 
subliniind că problemele care fac 
obiectul acestora interesează toate 
statele și toate popoarele. „Ches
tiunea dezarmării nucleare este prea 
importantă pentru a fi lăsată doar 
în sarcina celor două mari puteri" 
— declara, de pildă, reprezentantul 
Indiei. Aceeași idee a subliniat-o și 
delegatul britanic, care a spus : „Prin 
poziția, prin acțiunile noastre, noi 
trebuie să contribuim într-o măsură 
cît mai mare la asigurarea unui re
zultat fructuos".

Reprezentantul - Finlandei a subli
niat că în centrul eforturilor și ne
gocierilor din sfera dezarmării tre
buie să se afle armele nucleare, 
ținînd seama de faptul că arma
mentul nuclear prezintă cel mai 
mare pericol pentru întreaga uma
nitate. în context, el a evidențiat că 
ar fi de o mare utilitate să se în
registreze progrese pe calea înche
ierii unui tratat de interzicere a ex
periențelor cu arme atomice, care ar 
constitui un mijloc de frînare a 
cursei înarmărilor nucleare.

Critici la adresa proiectelor de militarizare 
a Cosmosului

LONDRA 13 (Agerpres). — In
tr-un discurs rostit la Institutul 
regal pentru relații internaționale 
din Londra, fostul premier brita
nic Edward Heath a criticat aspru 
concepția strategică a administra
ției americane bazată pe așa-numi- 
tul „război al stelelor", subliniind 
că acest sistem nu creează decît 
iluzia unei securități — relatează 
agenția Reuter. „împărtășesc pă
rerea că această inițiativă de apă-

★
HAGA 13 (Agerpres). — Fracțiu

nea parlamentară a partidului 
Apelul Creștin Democrat, de gu- 
vernămînt, din Olanda, a chemat 
guvernul de coaliție să întreprin
dă acțiuni în direcția împiedicării

„Dezarmarea
DELHI 13 (Agerpres). — La 

Delhi s-au deschis lucrările semi
narului internațional avind ca 
temă „Statele nealiniate și dezar
marea", informează agenția P.T.I.

Inaugurînd lucrările, ministrul 
indian al informațiilor, V.G. Gad- 
gil, a subliniat că „țările care nu 
dețin arme nucleare nu pot rămine 
indiferente fată de cursa înarmă
rilor și armamentele nucleare, de
oarece viitorul întregii omeniri 
depinde de dezarmare".

La rindul său, Romesh Bhan
dari, adjunct al ministrului indian 
de externe, evidențiind „legătura 
strînsă între dezarmare și pacea
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rare este tn același timp de natură l 
să declanșeze o nouă competiție în 7 
domeniul înarmărilor și constituie ț 
o deturnare de resurse", a spus < 
Edward Heath, adăugind că Statele ! 
Unite vor cădea în iluzia unei l 
securități false, care ar putea în- ; 
curaja un nou izolaționism. „Răz- ț 
boiul stelelor nu va feri omenirea ■ 
de armele nucleare ; dimpotrivă, a 
avertizat el. aceasta poate duce la 
amplificarea cursei înarmărilor".

★

cursei înarmărilor In Cosmos. 
Fracțiunea a înaintat spre exami
nare parlamentului un proiect de 
rezoluție în care sînt propuse ac
țiuni privind conlucrarea statelor 
vest-europene în această direcție.

cerința a întregii omeniri"

*

iinternațională", a declarat că „ță
rile nealiniate se pronunță ferm 
pentru dezarmare nucleară, Inter
zicerea sau folosirea acestor arme, 
pentru desfășurarea acestui pro
ces sub egida Națiunilor Unite și 
pentru stabilirea unei legături or
ganice între pace, dezarmare -și 
dezvoltare".

După ce a condamnat așa-zisele i 
teorii ale „războiului nuclear li- ' 
mitat" sau „superiorității nu- ț 
cleare", Romesh Bhandari a relie- i 
fat „imperativul interzicerii dez- ț 
voltării, producției, testării și des- i 
fășurării armelor nucleare în spa- ' 
țiul extraatmosferic".

Romesh Bhandari a relie- i 
.imperativul interzicerii dez- ’

Demersuri pentru declararea Pacificului de sud 
drept regiune lipsită de arme nucleare 

australianCANBERRA 13 (Agerpres). — 
Primul ministru al Australiei, Bob 
Hawke, a declarat că țările din Pa
cificul de sud înregistrează progre
se in direcția, negocierii unui acord 
referitor la declararea acestei re
giuni drept zonă lipsită de arme 
nucleare. Potrivit agenției U.P.I., 
in cadrul unei ceremonii prilejui
te de vizita la Canberra a pre
ședintelui statului Vanuatu, Ati 
George Sokomanu, premierul aus
tralian a recunoscut complexitatea 
problemelor pe care o presupune 
încheierea unui astfel de acord, dar 
a subliniat, totodată, că „statele din 
sudul Pacificului au un interes co
mun în menținerea unui climat de 
securitate in regiune". După cum 
se știe, ideea încheierii unui acord 
privind interzicerea armelor nu
cleare in Pacificul de sud a fost

avansată de premierul ausrrauan , 
și dezbătută la forumul a 14 state ț 
din regiune, ' ' _ '
trecut. Principiul de bază al trata
tului îl constituie angajamentul 
semnatarilor de a „nu pune la 
punct, a nu produce, a nu primi 
din partea altor state, a nu achizi
ționa și a nu experimenta nici un 
fel de dispozitiv nuclear".

In componenta forumului mențio
nat intră Australia, Noua Zeelan- . 
dă, Papua — Noua Guinee, Fiji, i 
Vanuatu. Insulele Cook, Kiribati, ’ 
Nouru, Niue, Tonga, Insulele Solo- ț 
mon, Tuvalu, Samoa Occidentală l 
și Micronezia. Trei țări membre — î 
Noua Zeelandă, Vanuatu și Papua 1 
— Noua Guinee — au interzis deja ț 
accesul în porturile lor al navelor < 
cu armament nuclear la bord. ’

in luna august anul ****

ORIENTUL MIJLOCIU
• Încheierea dezbaterilor din Consiliul de Securitate in leqă- 
tură cu cererea Libanului • Întrevederi americano-eqiptene

• Declarație a vicepreședintelui Internaționalei socialiste
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).

— Marți seara s-au încheiat dezbate
rile din Consiliul de Securitate al 
O.N.U. întrunit la cererea Libanului 
pentru a discuta actele de violență 
comise de forțele armate israeliene 
în sudul acestei țări. O rezoluție pro
pusă de delegația libaneză, care con
damna aceste măsuri și practicile 
forțelor israeliene, a fost respinsă — 
deși întrunise votul favorabil a 11 
state membre ale consiliului — ca 
urmare a vetoului opus de delegația 
Statelor Unite. Alte trei țări — Aus
tralia, Danemarca și Marea Britanie
— s-au abținut. Proiectul de rezolu
ție cerea, de asemenea, retragerea 
neîntîrziată a forțelor israeliene din 
Liban și trimiterea în zonă a unei 
misiuni a O.N.U. de informare, cașe 
să prezinte consiliului un raport.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Avioa
ne militare israeliene au efectuat 
miercuri un raid de bombardament 
asupra unei regiuni din Valea Bekaa, 
a anunțat postul de radio Beirut. 
Agențiile internaționale de presă 
menționează că în urma atacului 
s-au înregistrat victime.

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Președintele Egiptului, Hosni Muba
rak. aflat în vizită oficială în State
le Unite, a avut la Washington con
vorbiri cu președintele Ronald Rea
gan — transmite agenția M.E.N. Au 
fost examinate evoluțiile din Liban, 
conflictul iraniano-irakian, situația 
economică din Africa, precum și

chestiuni concrete ale cooperării 
dintre cele două țări.

O atenție specială — relevă agenția 
citată — a fost acordată problema
ticii generale din Orientul Mijlociu, 
fiind discutate posibilitățile relansă
rii procesului de pace în regiune.

ABOU DHABI 13 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat ziarului sau- 
dit „Al-Itihad“ și reluat de agenția 
Q.N.A.. Bruno Kreisky, vicepreședin
te al Internaționalei socialiste, a de
clarat că este necesară convocarea 
urgentă a unei conferințe internațio
nale de pace în problema Orientului 
Mijlociu la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei, 
precum și U.R.S.S. și S.U.A. Dis
cuțiile din cadrul conferinței, a spus 
el. vor trebui să se bazeze pe rezo
luția 242 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U. și pe Declarația finală a 
Conferinței arabe la nivel înalt de 
la Fes.

RIAD 13 (Agerpres). — Cea de-a 
XlV-a sesiune ministerială a Con
siliului de Cooperare al Golfului 
(G.C.C.) va începe duminică, 17 
martie, la Riad, în Arabia Saudită 
— anunță agenția Kuna. Miniștrii 
de externe ai celor șase țări mem
bre — Arabia Saudită, Bahrein, 
Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Qa
tar și Oman — vor examina situația 
actuală din lumea arabă și evoluția 
diferendului iraniano-irakian.

Evoluția conflictului
TEHERAN 13 (Agerpres). — A- 

genția IRNA citată de Reuter a 
anunțat că forțele armate iraniene 
au lansat luni noaptea o ofensivă în 
sectorul de sud al frontului, pe teri
toriul Irakului. Potrivit agenției, for
țele iraniene au respins contraofen
sivele irakiene și au scos din luptă 
peste 700 de militari irakieni. Au 
fost distruse, de asemenea, tancuri și 
elicoptere irakiene.

Citind o declarație a ministrului 
adjunct al afacerilor externe al Ira
nului. agenția IRNA relatează că 
forțele irakiene au bombardat mai 
multe orașe iraniene. Anterior, 
avioane irakiene au, efectuat tin raid 
asupra Teheranului.

dintre Iran și Irak
BAGDAD 13 (Agerpres). — Comu

nicatele militare difuzate in ultime
le zile la Bagdad relatează că for
țele armate irakiene au zădărnicit o 
ofensivă lansată de forțele iraniene 
în zona de mlaștină Hawr Al-Hu- 
waiza, din sectorul de sud al fron
tului. Agenția irakiană INA, care 
citează un purtător de cuvînt mili
tar. a prpcizat miercuri că este în 
curs de desfășurare o contraofensivă 
irakiană.

Intr-o altă informație, agenția INA 
anunță că un avion iranian a fost 
doborît '•deasupra teritoriului Ira
nului. 7
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MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
Moscova s-au desfășurat miercuri 
funeraliile lui K. U. Cernenko, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

La catafalcul defunctului, aflat în 
Sala Coloanelor a Casei Sindicate
lor din Moscova, în ultimul schimb 
al gărzii de onoare s-au aflat Mi
hail Gorbaciov, alți conducători de 
partid și de stat sovietici.

Sicriul cu corpul neînsuflețit a 
fost scos din Sala Coloanelor și pus 
pe un afet de tun. Cortegiul fune
rar s-a îndreptat apoi spre Piața 
Roșie.

In urma sicriului se aflau condu
cătorii de partid și de stat sovietici, 
membrii familiei celui dispărut, re
prezentanți ai oamenilor muncii.

Intre coroanele de flori purtate în 
cortegiu se afla și cea depusă 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

Mitingul de doliu a avut loc in 
Piața Roșie, unde au venit mii de 
oameni ai muncii din capitala Uni
unii Sovietice.

In tribuna centrală a Mausoleu
lui V. I. Lenin erau prezenți con
ducători de partid și de stat sovie
tici.

în tribunele rezervate oaspeților 
străini se afla delegația de partid și 
de stat a țării noastre, condusă de

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Mitingul de doliu a fost deschis 
de Mihail Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S. Evocind me
moria lui K. U. Cernenko, vorbito
rul a relevat că experiența politică 
bogată a celui dispărut s-a mani
festat plenar în posturile de secre
tar general al C.C. al P.C.U.S. și de 
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Sub conducerea 
sa, Comitetul Central, Biroul Politic 
al C.C. al P.C.U.S. au adoptat și 
tradus în viață hotărîri importante 
în problemele fundamentale ale dez
voltării economice și social-politice 
a țării.

„Astăzi, în fața poporului sovietic, 
Partidul comunist, Comitetul său 
Central, Biroul Politic al C.C. își 
declară hotărîrea de nezdruncinat de 
a sluji fidel măreața cauză a socia
lismului și comunismului, cauza pă
cii, progresului social și fericirii oa
menilor muncii" — a spus Mihail 
Gorbaciov.

Evidențiind contribuția lui K. U. 
Cernenko la promovarea unor iniția
tive de pace, Mihail Gorbaciov a 
declarat : „Partidul și statul nostru 
își vor intensifica și în viitor efortu
rile în această direcție, vor face 
totul pentru a salvgarda pacea. Ne 
reafirmăm hotărirea de a întreține 
relații de bună vecinătate cu toate

țările, pe baza principiilor coexis
tenței pașnice, a egalității în drep
turi și colaborării reciproc avantajoa
se". Partidul nostru, a spus vorbito
rul, va acționa și în viitor pentru 
extinderea cooperării cu țările so
cialiste, pentru consolidarea poziții
lor lor pe arena internațiorială. „So
cialismul — a subliniat Mihail Gor
baciov — își va demonstra superio
ritatea nu prin forța armelor, ci prin 
forța exemplului in toate domeniile 
vieții și activității societății — eco
nomic, politic și etico-moral".

Au mai luat cuvîntul Viktor Gri- 
șin, membru al Biroului Politic al 
C. C. al P. O. U. S„ prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., Semion Țiglimov, mecani
zator din ținutul Krasnoiarsk, deputat 
al Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., 
Piotr Fedoseev, vicepreședinte al 
Academiei de științe a U.R.S.S., 
membru al C.C. al P.C.U.S., deputat 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Viktor Mișin, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L.

După încheierea mitingului de do
liu, sicriul cu corpul neînsuflețit al 
Iui K. U. Cernenko a fost coborît în 
cripta din fața zidului Kremlinului.

Pe tot cuprinsul Uniunii Sovietice 
s-a păstrat un moment de recule
gere în memoria celui dispărut.

Prin fața Mausoleului au defilat 
apoi unități ale garnizoanei din Mos
cova.

Intîlnire E. Honecker — 
H. Kohl

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G,, și Helmut Kohl, 
cancelarul federal al R.F. Germania, 
aflați în capitala sovietică pentru a 
participa la funeraliile lui K.U. Cer
nenko, au avut o convorbire în ca
drul căreia au fost examinate sta
diul și posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G., 
precum și probleme internaționale 
actuale-— anunță agențiile A.D.N. 
și D.P.A. S-a apreciat reciproc că 
trebuie să se depună toate eforturile 
pentru a se dezvolta și extinde, pe 
baza tratatului existent, relațiile 
dintre R.D.G. și R.F.G., îp interesul 
păcii și stabilității în Europa.

Cei doi interlocutori au relevat că 
inviolabilitatea frontierelor și res
pectarea integrității teritoriale și a 
suveranității tuturor statelor din 
Europa in cadrul actualelor lor gra
nițe constituie o condiție fundamen
tală a păcii.

Erich Honecker sL Helmut Kohl 
au apreciat că. în momentul de fată, 
dialogul politic și colaborarea dintre 
Est și Vest au o mare însemnătate.

Datoria externă — 
o grea povară pentru 
țările Americii Latine

VIENA 13 (Agerpres). — Princi
pala problemă care va sta în centrul 
reuniunii anuale a Băncii Inter- 
americane de Dezvoltare (B.I.D.), 
programată să se desfășoare in pe
rioada 25—27 martie lâ Viena, va fi 
îngrijorarea în legătură cu uriașa 
datorie externă a Americii Latine — 
estimată la 360—380 miliarde dolari, 
informează agenția OPECNA.

Raportul anual al B.I.D. pe 1984 
este mai puțin optimist decît docu
mentele similare ale Băncii Mon
diale sau F.M.I. in ce privește șan
sele de rezolvare a probleme
lor economice ce confruntă țările 
din regiune. Experții financiari ai 
B.I.D. apreciază, între altele, că 
perspectiva soluționării pe termen 
lung a problemelor datoriilor este 
încă îndepărtată.

Formarea unui nou guvern în Brazilia
Declarațiile președintelui ales, Tancredo Neves

BRASILIA 13 (Agerpres). — Pre
ședintele ales al Braziliei, Tancredo 
Neves, a anunțat componenta noului 
său guvern format în principal din 
reprezentanți ai Partidului Mișcarea 
Democratică Braziliană și ai Parti
dului Frontul Liberal. Printre mem
brii noului guvern se află Olavo 
Setubal, care deține portofoliul re
lațiilor externe, și Francisco Dor- 
nelles — ministru de finanțe.

In alocuțiunea rostită cu prilejul 
anunțării componenței noului cabi
net brazilian, Tancredo Neves, pre
ședintele ales al țării, care va fi in
stalat oficial în funcție la 15 martie,

a precizat că guvernul va promova 
o politică economico-financiarâ de 
austeritate, în cadrul căreia urmează 
să fie adoptate măsuri pentru sto
parea inflației, reducerea cheltuieli
lor publice și combaterea speculații
lor valutare — relatează agenția 
Prensa Latina. El a arătat că pe 
plan politic guvernul va acorda 
prioritate pregătirii alegerilor pen
tru Adunarea Constituantă — pro
gramate pentru noiembrie anul vii
tor — și inițierii procesului consa
crat modificării Legii partidelor po
litice, în sensul legalizării activității 
formațiunilor politice interzise de 
regimul militar.
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I CONSILIUL DE SECURITATE
AL O.N.U. a adoptat în unanimi- 

Itate o rezoluție care „condamnă 
în mod energic regimul minoritar 
rasist de la Pretoria pentru recen- 

I tele masacre comise împotriva 
populației de culoare, lipsită de 

I apărare, la Crossroads", in apro
piere de Capetown, și pentru „ares- 

I tarea arbitrară" a conducătorilor
Frontului Unit Democratic (F.D.U.).

I ÎNAINTEA scrutinului pre
zidențial DIN GRECIA. In ca-

I drul scrutinului prezidențial de la
17 martie, Partidul Comunist din 

I Grecia va vota in favoarea candi
datului partidului Mișcarea Socia
listă Panelenă (P.A.S.O.K.), Chris- 

| tos Sartzetakis, se arată intr-un co
municat al C.C. al P.C.G., dat pu- 

I blicității la Atena.
I SCĂDEREA REZERVELOR DE 
| DEVIZE ALE BĂNCII FEDERALE

A R.F.G. In urma intervențiilor 
I masive ale Băncii federale a R.F.G.

— Bundesbank — in sprijinul măr
cii vest-germane, în ultima săp- 

. tămînă rezervele de devize ale

băncii au scăzut puternic, s-a anun- | 
fat la Frankfurt pe Main, unde 
își are sediul central Banca fede- | 
rulă. S-a precizat că reducerea a 
fost de 4,5 miliarde de mărci.

ȘOMAJUL IN FRANȚA. Numă- I 
rul șomerilor înregistrați oficial in I 
Franța la sfîrșitul lunii ianuarie 
era de 2 541 937. Potrivit centralei I 
sindicale „Force Ouvriere", totalul I 
șomerilor francezi depășește însă 
trei milioane, întrucit organismele > 
de resort nu contabilizează toate 
cazurile de pierdere a locurilor de I 
muncă — transmite agenția France 
Presse.

NOUL PREMIER AL STATULUI 
BARBADOS. Primul ministru inte- I 
rimar al statului Barbados, Brie St. 
John, a fost confirmat în funcția * 
de șef al guvernului de către gu- . 
vernatorul general, Hugh Sprin
ger. El‘îi succede lui Tom Adams, | 
care a încetat din viață luni. Brie 
St. John a cerut guvernatorului I 
confirmarea tuturor membrilor ca- I 
binetului anterior, menționează a- 1 
genția France Presses i

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

ÎNȚELEGERE Șl COLABORARE INTERNAȚIONALĂ

Ample deschideri in relațiile cu toate statele lumii, 
contribuție majoră la afirmarea dialogului international

„Metoda contactelor și tratativelor este o necesitate în efortul pen
tru înlăturarea animozităților și neîncrederii între state, pentru o mai 
bună cunoaștere și apropiere între popoare. De aceea, România promo
vează larg și consecvent politica contactelor internaționale, intensifică 
schimbul de vizite, discuțiile și tratativele cu reprezentanții diferitelor 
state ale lumii“.

Itinerare istorice. Insufle* 
țitele adunări cetățenești care se 
desfășoară în aceste zile pe tot 
cuprinsul țării, în întîmpinarea a- 
legerilor, prezintă un prilej de 
trecere in revistă nu numai a ma
rilor realizări obținute de poporul 
nostru în ultima legislatură pe pla
nul construcției socialiste, ci și de 
evocare a bogatei activități interna
ționale pentru dezvoltarea largă a 
legăturilor de colaborare cu toate 
statele lumii, pentru sporirea con
tribuției României la soluționarea 
marilor probleme ale omenirii con
temporane. După cum este bine cu
noscut, și în acești din urmă cinci 
ani, secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ctitorul între
gii politici interne și externe a 
partidului și statului — s-a afirmat 
ca un promotor neobosit al metodei 
dialogului la cel mai înalt nivel. 

desfășurînd o excepțional de bogată 
activitate de contacte si întilniri cu 
conducători de state și de guverne, 
lideri politici de pe toate continen
tele.

Manifestînd o Înaltă răspundere 
pentru crearea condițiilor de liniște 
și pace necesare înfăptuirii cu 
succes a cutezătoarelor programe de 
dezvoltare economică și socială a 
României socialiste, ca și pentru 
soarta întregii omeniri, a tuturor po
poarelor, interesate în aceeași mă
sură în făurirea unei lumi a păcii 
și progresului, partidul și statul nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu au 
desfășurat în timpul ultimei legisla
turi o prodigioasă și multilaterală 
activitate diplomatică consacrată în 
mod prioritar opririi cursei înarmă
rilor și trecerii la măsuri reale de 
dezarmare, revenirii la o politică de 
destindere, colaborare și înțelegere 
între toate statele și popoarele. Ne 
sint vii în memorie istoricele itine-

NICOLAE
rare ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în numeroase țări 
din Europa, Asia și Africa — în 
care au purtat în mod strălucit me
sajul de pace al poporului român — 
ca și manifestările de înaltă stimă 
cu care au fost întîmpinați, expresie 
a prețuirii și considerației față de 
realizările țării noastre, față de 
personalitatea proeminentă a condu
cătorului partidului și statului nos
tru.

Perioada legislaturii trecute, ca
racterizată printr-o puternică încor
dare în viața politică mondială, a 
evidențiat cu putere importanta 
deosebită a contactelor și convorbi
rilor dintre factorii de răspundere 
ai statelor ca o cale esențială pen
tru depășirea neînțelegerilor și di
sensiunilor, pentru reluarea politicii 
de dialog și negocieri, în scopul re
zolvării problemelor în suspensie și 
a găsirii de soluții echitabile, în

CEAUȘESCU
consens cu interesele tuturor po
poarelor. România, președintele ță
rii au oferit în acest sens un stră
lucit exemplu. Este astfel elocvent 
faptul că numai in acești din urmă 
ani tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
vizitat 41 de țări ale lumii — aproa
pe o treime din totalitatea statelor 
globului — și a avut la București 
un impresionant număr de întîlniri 
cu conducători de partid și de 
stat, cu personalități de frunte ale 
vieții politice — prim-miniștri, mi
niștri de externe, conducători de 
parlamente etc., din țări de pe toate 
continentele, precum și cu reprezen
tanți ai Organizației Națiunilor 
Unite și ai altor organizații inter
naționale.

Sub semnul extinderii co*  
laborării cu toate statele 
lumii Toate aceste multiple în-
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tîlniri și contacte s-au înscris ca 
modalități concrete și eficiente de 
extindere și consolidare a cooperării 
multilaterale dintre România și 
celelalte state ale lumii. Se poate, 
de altfel, afirma că fiecare vizită pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
efectuat-o în străinătate, ca și con
tactele numeroase pe care președin
tele României le-a avut în capitala 
tării s-au definit prin caracterul lor 
de lucru și s-au materializat prin 
semnarea unor documente comune 
de mare importanță pentru stimula
rea colaborării bilaterale. Imbrăcînd 
forma unor declarații, comunicate, 
programe de cooperare, aceste docu
mente au deschis noi perspective 
pentru intensificarea schimburilor 
comerciale, pentru dezvoltarea coo
perării economice, mai ales în ra
murile de vîrf ale economiei, a 
colaborării în domeniile științei, în- 
vățămintului, culturii etc., ceea ce a 
stimulat mai buna cunoaștere și 
apropiere dintre poporul român și 
celelalte popoare ale lumii.

Preocuparea consecventă a parti
dului și statului nostru pentru dez
voltarea și întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
cu toate țările socialiste — orientare 
definitorie a politicii externe a 
României — a fost puternic stimu
lată în această perioadă de nu
meroasele întîlniri și contacte ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
conducătorii de partid și de stat din 
aceste țări. Vizitele pe care secre
tarul general al partidului le-a efec
tuat în ultimii cinci ani în țări so
cialiste din Europa — U.R.S.S.,
R.P. Bulgaria. R.S.F. Iugoslavia, 
R.P. Polonă, R.S. Cehoslovacă, ca și 
în țări socialiste de pe alte conti
nente, ca R.P. Chineză, R.P.D. Co
reeană, convorbirile care au avut loc 
cu aceste ocazii, .ca și cele prilejuite 
de vizitele unor conducători de par
tid și de stat din țările socialiste in 
România au permis fructuoase 
schimburi de vederi asupra colabo
rării bilaterale, au dus la adoptarea 
unor hotărîri menite să impulsione
ze ansamblul relațiilor de conlucra
re în opera de edificare socialistă. 
Dacă ar fi să ne referim numai la 
dialogul la nivel înalt dintre Româ
nia și cele două țări socialiste din 
Balcani. R.P. Bulgaria și R.S.F. Iu
goslavia — devenit de mult o prac
tică curentă — se impune evidențiat 
că in decursul ultimilor cinci ani to
varășul Nicolae Ceaușescu a avut 
19 intilniri cu conducătorii de partid 
și de stat din aceste țări.

Pe de altă parte, orientarea sta

tornică pentru extinderea legăturilor 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
statele nealiniate — una din com
ponentele de bază ale politicii ex
terne promovate de România — și-a 
găsit materializare în noile itinerare 
istorice efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cursul actualei 
legislaturi în țări din Africa, Asia 
și de pe alte continente. Adăugîn- 
du-se precedentelor itinerare și 
conturînd astfel, și mai pregnant, 
imaginea unor vaste traiectorii ce 
acoperă practic întreg globul, cele 
20 de vizite de stat întreprinse de 
președintele țării in aceste țări, în 
respectivul interval de timp, s-au 
înscris, prin rezultatele lor deosebit 
de bogate, ca acțiuni politice de răsu
net, ca importante evenimente ale 
vieții internaționale. De un larg ecou 
internațional s-au bucurat în acest 
cadru vizitele întreprinse de șeful 
statului român, în 1982, în patru țări 
asiatice — Pakistan, Indonezia, Sin
gapore și Malayesia — și in Kuweit, 
precum șl cele efectuate în 1983 în 
cinci țări africane — Etiopia Socia
listă, Republica Zimbabwe, Republi
ca Populară Mozambic, Republica 
Zambia și Republica Democratică 
Somalia — și respectiv în Republica 
Malta, Republica Arabă Egipt, Re
publica Democratică Sudan și Re
publica Cipru.

In spiritul coexistentei ‘ pașnice. 
România socialistă a continuat, tot
odată, și în cursul ultimei legisla
turi, politica sa de larg dialog cu 
celelalte state ale lumii, cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele, fără deosebire de orînduire so
cială, de mărime, potențial și grad 
de dezvoltare. Un rol esențial, de
terminant în stimularea relațiilor 
țării noastre cu aceste state l-au 
avut contactele la cel mai înalt ni
vel, întîlnirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu șefi de stat sau de 
guvern, cu lideri ai partidelor și or
ganizațiilor sau forțelor politice din 
aceste țări. Cu titlu de exemplu se 
poate aminti că în ultimii cinci ani 
președintele României a vizitat 8 
țări capitaliste dezvoltate din Euro
pa și a primit la București vizita a 
5 șefi de astfel de state atit de pe 
continentul nostru, cit și de pe alte 
continente.

Aport constructiv la re
zolvarea marilor probleme 
ale contemporaneității. Dia_ 
logul la nivel înalt promovat cu 
neabătută consecvență de conducă

torul partidului și statului nostru și 
în cursul ultimei legislaturi s-a sol
dat cu rezultate notabile nu numai 
în sfera relațiilor bilaterale, ci și pe 
planul mai larg al colaborării inter
naționale, în eforturile pentru asigu
rarea păcii și destinderii in lume. 
Contactele și schimburile de vederi 
la nivel înalt, ca și importantele do
cumente semnate — tratate de 
prietenie, declarații solemne, comu
nicate etc. — au evidențiat con
cluzii comune sau apropiate asupra 
necesității rezolvării marilor proble
me ale actualității internaționale. 
In multitudinea acestor contacte se 
impun relevate contribuțiile de am
plu ecou internațional ale României 
la promovarea . înțelegerii, fiind cu
noscut că nu o dată președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut întîlniri 
cu reprezentanți ai unor state între 
care se manifestă contradicții accen
tuate sau aflate în conflict —întil
niri care s-au desfășurat tocmai 
sub semnul preocupărilor îndreptate 
spre netezirea asperităților, spre 
degajarea căilor de apropiere și dia
log în vederea soluționării unor 
stări conflictuale sau diferende.

în numeroasele documente adoptate 
și-au găsit, totodată, puternic reafir
marea acele principii și norme fun
damentale pe a căror bază România 
înțelege să-și clădească raporturile 
cu celelalte state ale lumii, marcînd 
astfel noi contribuții de preț la pro
movarea unei politici a echității și 
justiției pe plah internațional.

Iată de ce, VOTIND LA 17 MAR
TIE CANDIDAȚII FRONTULUI DE
MOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIA
LISTE. FIECARE CETĂȚEAN AL 
PATRIEI ÎȘI VA EXPRIMA ADE
ZIUNEA SA LA POLITICA ROMÂ
NIEI DE PACE ȘI LARG DIALOG 
CU CELELALTE STATE ALE LU
MII, INDIFERENT DE ORÎNDUI- 
REA LOR SOCIALA, politică ce a 
contribuit la creșterea continuă a 
prestigiului țării noastre pe toate 
meridianele lumii. Așa cum se arată 
în Manifestul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. România 
socialistă este hotărîtă să acționeze 
și in viitor pentru extinderea rela
țiilor de colaborare cu toate țările, 
dezvoltind în continuare contactele 
și intilnirile la nivel înalt, să-și 
intensifice eforturile alături de cele
lalte state ale lumii, pentru rezolva
rea în interesul tuturor popoarelor a 
marilor probleme cu care este con
fruntată in prezent lumea contempo
rană.

Radu BOGDAN


