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cu prilejul aniversării zilei sale de naștere
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Șl UNITĂȚII
„Este necesar să asigurăm 

toate condițiile pentru ca ale
gerile să constituie, din toate 
punctele de vedere, o puter
nică demonstrare a unității 
de granit a întregii națiuni 
a forței democrației socialiste
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a trăinicie! și superiorității 
orînduirii noastre noi, în care 
poporul este cu adevărat liber 
și stăpîn pe destinele sale.

Să facem totul ca pregăti- 
Irea și desfășurarea alegerilor 

de deputați în Marea Adunare 
Națională și în consiliile po
pulare să marcheze o și mai 
puternică afirmare a înaltei 
răspunderi patriotice a fiecă
rui cetățean în munca și lupta 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al 
partidului, pentru progresul 
și înflorirea României socia
liste^.

NICOLAE CEAUȘESCU

SOCIALISTE

Pentru a da posibilitatea consiliilor Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, organizațiilor de partid, or
ganizațiilor de masă și obștești de a folosi ziarul și ca 
afiș, Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste 
se publică în paginile 2, 3 și 5.

Manifestul pentru campania electorală
în alegerile de la 9 martie:

- expresie a climatului de profundă democrație, a unității indestructibile a întregului 
popor în jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, revoluționarul cutezător, 
patriotul înflăcărat, conducătorul iubit și stimat

- sinteză impresionantă a 
feral dezvoltate

- oglindă cuprinzătoare a
- chemare vibrantă către toți cetățenii de a-și consacra întreaga energie făuririi 

unei țări tot mai prospere, așa cum este conturată în Programul partidului
- platforma politică a Frontului Democrației și Unității Socialiste în alegerile de 

la 9 martie

marilor împliniri în făurirea societății socialiste multila-

perspectiveior luminoase ale României

CETĂȚENE Șl CETĂȚENI!

i
Să întîmpinăm alegerile de la 9 martie cu succese tot mai 
mari in toate domeniile, întărind astfel votul nostru 
cu puterea faptelor 
inițiativă, spre gloria și măreția scumpei noastre patrii!

fapte de muncă, de hărnicie și

prilejul aniversării zilei 
naștere, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a primit, din întreaga 
țară, un mare număr de mesaje, 
scrisori și teiegrame prin care oa
menii muncii — muncitori, țărani, 
intelectuali, tineri și vîrstnici, băr
bați și femei, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități —

i-au adresat, cu profunde sentimen
te de stimă și respect, călduroase 
felicitări și urări de sănătate și 
viață îndelungată, de noi și tot mai 
mari succese în activitatea de înaltă 
răspundere desfășurată în fruntea 
partidului și statului nostru pentru 
propășirea economică și socială a 
patriei, pentru bunăstarea și fe-.

ricirea întregului popor, pentru edi
ficarea socialismului și comunismu
lui pe pămintul României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat tuturor celor ce i-au trimis 
felicitări și urări cu acest prilej 
sărbătoresc următoarea scrisoare 
de mulțumire :

„Doresc să exprim, pe această cale, cele mai calde mulțumiri comuniștilor, acti
viștilor de partid și de stat, organizațiilor de partid, de masă și obștești, ministerelor și 
celorlalte instituții centrale de stat, tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate care mi-au 
adresat felicitări și urări cu ocazia aniversării zilei mele de naștere. în toate aceste manifes
tări văd o expresie a sentimentelor de prețuire, dragoste și profundă încredere pe care întregul 
popor le nutrește față de gloriosul nostru Partid Comunist — în rîndurile căruia am cres
cut și m-am format ca militant revoluționar și pe care-I voi sluji întotdeauna cu întreaga mea 
ființă — o nouă și vie ilustrare a hotărîrii unanime a comuniștilor, a tuturor cetățenilor 
patriei noastre socialiste, fără deosebire de naționalitate, de a acționa neabătut, în cea 
mai strînsă unitate, în jurul partidului, al Comitetului său Central, pentru înfăptuirea în viață 
a prevederilor mărețului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, a întregii politici interne și externe a partidului și 
statului nostru.

Imi face o deosebită plăcere să folosesc acest prilej pentru a adresa, la rîndul meu, 
tuturor celor care m-au felicitat, minunatei noastre clase muncitoare, țărănimii, intelectua
lității, întregului nostru popor urările mele fierbinți de noi și tot mai mari succese și 
satisfacții în muncă și în viață, multă sănătate și fericire I”

NICOLAE CEAUȘESCU

MÎINE ÎȘI ÎNCEPE LUCRĂRILE

Congresul educației și învățămmtului
• •eveniment major în viața social-culturală a țării

tineretului în spiritul patriotismu
lui socialist, ăl ’ dragostei' nemăr
ginite față de tară, de partid, de 
popor și de marile sale înfăptuiri, 
cultivarea nobilelor trăsături- ale co
munistului, a sentimentului de parti
cipant activ la opera istorică de ri
dicare a patriei, a societății româ- 

. nești pe culmi tot
progresului . __
Școala — principal factor de educa
ție, cultură ' și civilizație socia
listă — este chemată să formeze 
oameni nu numai temeinic instruiți 
in domeniile numeroase ale practi
cii, buni cunoscători, ai realizărilor 
în continuă și revoluționară înnoire 
din știință și tehnică, ci și buni cetă
țeni, militanți pasionați pe tărîm so
cial, elemente capabile șă înțeleagă 
legile dezvoltării istorice, să acțio
neze cir toată convingerea si puterea 
ființei lor la traducerea în fapte a 
principiilor eticii și echității socialis
te. a nobilelor Teluri ale comunismu
lui. în înfăptuirea acestei vocații, 
școala, cadrele didactice se sprijină 
pe concepția științifică despre lume 
și societate a Partidului Comunist 
Român, materialismul dialectic si is
toric, au ca ghid liniile directoare 
ale Programului partidului, docu
mentele adoptate de Congresul al 
XII-lea.

Prin politica partidului, prin mă
surile ample de perfecționare a învă- 
țămintului, școala românească ara 
create toate condițiile pentru a se 
înscrie pe noi coordonate de pro
gres. în acest amplu și necesar pro
ces, Congresul educației și învățâ- 
mîntului. este chemat să constituie o 
nouă treaptă, un punct de plecare 
nou și important spre realizări 
viitoare.

Cu dorința împlinirii tuturor aces
tor deziderate, „Scînteia" urează pri
mului forum național al slujitorilor 
școlii succes deplin.

Mîine se deschid lucrările Congre
sului educației și învătămîntului. 
Organizat din inițiativa secretarului 
general al partidului. . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. acest forum na
tional al lucrătorilor din școlile de 
toate gradele se constituie intr-un 
eveniment de cea mai mare însem
nătate pe drumul progresului conti
nuu, al mersului mereu ascendent al 
învătămîntului.

„Un obiectiv esențial al cincinalu
lui — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este dezvoltarea în 
continuare a învătămîntului pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, a politehnizării și integrării 
strînse cu producția și cercetarea, or
ganizarea temeinică a calificării for
ței de muncă, generalizarea procesu
lui de reoiclare a cadrelor, perfecțio
narea pregătirii' profesionale a tutu
ror oamenilor muncii".

Larg cadru democratic de lucru al 
școlii, congresul — care va reuni un 
număr de 3 250 delegați și invitați, re- 
prezentînd cele peste 250 000 cadre 
didactice din învătămîntul de toate 
gradele, oameni de’ știință si cultură, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
partid și de stat, ai Uniunii Tinere
tului Comunist, Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști, Organizației 
pionierilor, reprezentanți ai oameni
lor muncii, părinți — este chemat să 
adopte măsuri menite să ducă la înde
plinirea exemplară a unor asemenea 
sarcini majore.

Eveniment important din viața 
școlii noastre. Congresul educației și 
învătămîntului are loc în contextul 

. cînd, în lumina obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui, școlii de toate gradele îi revin 
mari sarcini în formarea omului nou 
al societății noastre, în pregătirea 
forței de muncă necesare înfăptuirii 
obiectivelor economice ale cincinale
lor următoare, a cadrelor de înaltă 
calificare cerute de știintă. de alte 
compartimente ale activității econo- 
mico-sociale. Tocmai de aceea, în 
centrul dezbaterilor congresului se 
va afla programul privind asigurarea 
forței de muncă. în perioada 
1981—1990 vor trebui pregătite, potri
vit acestui program. 6 milioane de 
cadre, din care peste 5 milioane de 
muncitori calificați, 500 000 cadre me
dii și peste 500 000 cadre cu pregă
tire superioară. învătămîntul va cu
noaște o dezvoltare pe măsura sarci
nilor sporite care-i incumbă. Spre 
sfirșitul anului 1990 se va generaliza 
școala de 12 ani, iar încă în 1985 în
vătămîntul superior va cuprinde 
peste 200 000 de studenți. în aceste 
condiții, către finele deceniului ur
mător, circa 60 la sută din efectivul 
de cadre necesare economiei va fi 
asigurat prin școli și facultăți.

învătămîntul nostru are create 
toate condițiile pentru propriu-L pro
gres, pentru a răspunde cerințelor pe 
care i le pune dezvoltarea impetuoasă 
a societății românești contemporane, 
în primul rînd se bizuie pe o con
cepție clară, realistă și de amplă 
perspectivă, elaborată de secretarul

general al partidului, care constă in. 
înfăptuirea unei strînse legături a in- 
vățămîntului cu cerințele vieții, cu 
practica, in integrarea activității di
dactice cu cercetarea și producția. 
Sint idei clarvăzătoare, revoluționare, 
cu statornicie promovate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, idei în spiritul 
cărora școala 
tineretului nu doar cunoștințe ge
nerale, ci să ii asigure o temei
nică pregătire pentru viață, pen
tru activitatea practică, în aceas
ta constind vocația umanistă a șco
lii însăși, înfăptuirea, în cîmpul vast 
al învătămîntului de toate gradele, a 
dezideratului noii calități, superioare, 
a muncii didactice și a rezultatelor 
ei. Acestui deziderat major este che
mată să-i dea răspuns acțiunea des
fășurată în direcția politehnizăi’ii în- 
vățăîrrintului,- a policalificării' si pre
gătirii în profita largi a eleviloi’ și 
studenților, astfel ca la absolvire 
aceștia să se poată încadra cu bune 
rezultate în activități productive. 
Totodată, șcpala de toate gradele 
trebuie să-și desfășoare activitatea 
încorporînd fără încetare cunoștințele 
noi, să asimileze cuceririle cele mai 
avansate ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii umane, in așa fel ca ti
neretul să aibă o. pregătire multila
terală, aptă sâ-1 situeze la înaltele 
cote de exigență ale societății so
cialiste.

Noile planuri de învățămînt. docu
mente de lucru ce vor fi supuse spre 
dezbatere Congresului educației și 
învățămîntului, prefigurează . reali
zarea plenară, în prezent și în per
spectivă, a acestor obiective funda
mentale ale școlii.

Probleme cărora Congresul edu
cației și invățămintului le va dedica, 
în mod firesc, o atenție 
— acestea constituind 
fundamentale ale școlii — 
finirea 
va te,

este chemată să dea . ... mai înalte ale 
șl civilizației umane.

deosebită 
preocupări 
vor fi de- 

unor mijloace mai adec- 
eficiente în educarea

Și ei vor fi mîine specialiști
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comuniste.

Urcînd mărețe trepte spre victorii 
Deschise-n arcuiri de cincinal.

Fii demni și bravi
Români, maghiari,
Azi pentru fericire, 
Și primăvara patriei, votați.

Sîntem cu toți o inimă și-o faptă, 
Și gîndul urcă zări de ametiste 
Partidul ne conduce-n demnitate 
Spre era împlinirii

VOTĂM CU VIITORUL
Imi port privirea pe întins de țară 
Din piscul dalb al munților semeți 
Pînă la marea hohotind în valuri 
Și-o luminez în nimb de frumuseți.

Din munca noastră dîrză, din sudoare, 
Au înflorit acestea pe deplin, 
Noi am sporit a țării bogăție, 
Nu ne-a picat nimica din senin.

In pas același, umăr lîngă umăr, 
Noi, dintre-ai țării harnici gospodari, 
Pe cei mai buni în frunte-i vom alege 
Pe cei cu gînd lucid și temerar.

Comoară fără seamăn ne e țara 
Cu tot ce am clădit și-a dat în rod, 
Uniți în muncă și-nfrățiți în vise 
Sîntem stăpîni legitimi peste tot.

Cu țara în același gînd și faptă, 
li creștem vaste aripi noi de zbor, 
In fabrici, în uzine, pe ogoare, 
în săli de clasă sau laborator,

Si pretutindeni unde se trudește 
Spre împlinirea unui ideal,

ai unei demne nații 
germani, cu toții frați, 
pentru pace,

Votați cu viitorul plin de roade 
Străluminat de marele Congres 
Cu cel mai brav bărbat al României, 
Dintre aleși întîiul nostru-ales.

Viorel COZMA
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FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Ș
A UNITĂȚII

SOCIALISTE
Tovarășe și tovarăși!
Oameni ai muncii de la orașe și sate! 
Cetățeni ai Republicii Socialiste România!La 9 martie vor avea loc în întreaga țară alegerile de deputați în Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România, organul suprem al puterii de stat în patria noastră, precum și alegerile de deputați în consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale, organele locale ale puterii și administrației de stat.

Eveniment politic de însemnătate deosebită pentru des
tinele poporului nostru, expresie a adîncirii și perfecționării 
continue a democrației socialiste, alegerile constituie un 
minunat prilej pentru afirmarea înaltelor sentimente care 
animă întregul popor, a unității de nezdruncinat a tuturor 
oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — în jurul Partidului Comunist Român, con
ducătorul nostru încercat pe calea progresului și fericirii, 
a înaltei responsabilități civice a tuturor fiilor patriei, ho- 
tărîți să asigure mersul neabătut al României spre comu
nism.

EXERCITÎNDU-SI DREPTUL CONSTITU
ȚIONAL DE A ALEGE SI A FI ALEȘI, DIND 
VOTUL LOR CELOR CĂRE PRIN ÎNTREAGA 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ SI CONDUI
TĂ POLITICĂ, MORALĂ SI CETĂȚENEASCĂ 
S-AU DOVEDIT FII DE NĂDEJDE Al PA
TRIEI, CONSTRUCTORI ACTIVI Al ORÂN
DUIRII NOASTRE NOI, OAMENII MUNCII 
DE LA ORAȘE SI SATE VOR VOTA ÎN FAPT 
PENTRU ÎMPLINIREA MĂREȚELOR LOR 
IDEALURI.DE PROGRES SI PROSPERITATE, 
PENTRU VIITORUL COMUNIST AL ROMÂ- 

r . N I EL t-C: --e — ■* *. - - J ' "■ -.Aleșii poporului ■„<;% pe };șe bjâcuț^de încrederea ale-> gătorilor, vor fi chămați să acț'foneze" cu întreaga energie, împreună cu toți oamenii muncii, pentru înfăptuirea mărețelor obiective economice și sociale stabilite de Partidul Comunist Român pentru ultimul an al cincinalului actual, pentru crearea tuturor condițiilor în vederea traducerii în faptă a obiectivelor însuflețitoare cuprinse în planul cincinal pe anii 1981—1985, pentru continua înaintare a României pe drumul mereu ascendent al progresului și civilizației socialiste.
Alegerile de deputați au loc la scurt timp după înche

ierea lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al Partididui 
Comunist Român, care a stabilit orientările fundamentale 
pentru dezvoltarea economico-socială a țării în etapa ur
mătoare, corespunzător obiectivelor cuprinse în Programul 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.Desfășurat în anul cînd întregul nostru popor a marcat cu însuflețire cea de-a 35-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială, Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român a pus în lumină mărețele trarisfor- mări revoluționare înfăptuite de poporul nostru, sub conducerea partidului, în procesul edificării orînduirii noi, socialiste, însemnătatea excepțională a realizărilor dobîndite 
în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, 
perioada cea mai rodnică în împliniri din toată istoria, țării, 
perioadă nemijlocit legată de activitatea neobosită desfă
șurată cu exemplară pasiune revoluționară și profundă răs
pundere comunistă, cu pilduitoare dăruire față de patrie, 
partid și popor, de cel mai de seamă și iubit fiu al Româ
niei socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, președintele Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

DOCUMENTELE ADOPTATE DE CON
GRESUL AL XII-LEA AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN CONSTITUIE PROGRA
MUL ELECTORAL AL FRONTULUI DEMO
CRAȚIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE : DIREC
TIVELE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA 
ECONOMICO-SOCIALĂ A ȚĂRII ÎN CIN
CINALUL 1981-1985 SI ORIENTĂRILE DE 
PERSPECTIVĂ PÎNÂ ÎN 1990 ; PROGRA- 
MUL-DIRECTIVÂ DE CERCETARE ȘTIINȚI
FICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ Șl DE 
INTRODUCERE A PROGRESULUI TEHNIC 
ÎN PERIOADA 1981-1990 SI DIRECȚIILE 
PRINCIPALE PÎNĂ ÎN ANUL 2000 ; PRO- 
GRAMUL-DIRECTIVĂ DE CERCETARE Șl 
DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PE 
PERIOADA 1981-1990 SI ORIENTĂRILE 
PRINCIPALE PÎNĂ ÎN ANUL 2000 ; PRO- 
GRAMUL-DIRECTIVĂ DE CREȘTERE A NI
VELULUI DE TRAI ÎN PERIOADA 1981-1985 
SI DE RIDICARE CONTINUĂ A CALITĂȚII 
VIEȚII ; PROGRAMUL-DIRECTIVÂ DE DEZ
VOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A RO
MÂNIEI ÎN PROFIL TERITORIAL ÎN PE
RIOADA 1981-1985; RAPORTUL C.C. AL 
P.C.R. PREZENTAT CONGRESULUI DE 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU - DO
CUMENTE APROBATE CU UNANIMA ADE
ZIUNE A CONȘTIINȚELOR ÎNTREGII ȚĂRI.Frontul Democrației și Unității Socialiste, cea mâi largă organizație politică, cu caracter revoluționar, democratic și reprezentativ, se prezintă în alegeri înmănunchind, într-o deplină unitate, sub conducerea Partidului Comunist Român, Organizația democrației și unității socialiste, sindicatele, organizațiile de tineret și femei, celelalte organizații de masă și obștești, uniunile cooperatiste, de creație și profesionale, consiliile oamenilor muncii aparținînd na

ționalităților conlocuitoare, toate forțele sociale și politice ale țării.
Strîns unit în jurul Partidului Comunist Român, al 

secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, po
porul nostru, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii — români, maghiari, germani, sîrbi și 
de alte naționalități — întimpină alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională și consiliile populare într-o at
mosferă de puternică angajare civică pentru îndeplinirea 
și depășirea prevederilor ultimului an al actualului plan 
cincinal, pentru crearea condițiilor în vederea valorificării 
tuturor resurselor umane și materiale în cadrul noului plan 
cincinal 1981—1985, ale cărui obiective prefigurează chipul 
nou, luminos al României de mîine.Dăruindu-se cu patriotică răspundere și nețărmurit devotament împlinirii idealurilor nobile ale edificării socialiste a țării, animați de aspirații și interese fundamentale comune, într-o coeziune de neclintit, oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, participă cu abnegație și entu
ziasm .revoluționar la .înfăptuirea neabătută a politicii in
terne și internaționale a partidului și statului nostru, la 
opera de făurire a socialismului și comunismului în 
România. <

Cetățene și cetățeni!
PROGRAMUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNI

TĂȚII SOCIALISTE PREZENTAT ÎN ALEGERILE TRE
CUTE A FOST ÎNDEPLINIT CU SUCCES !Angajamentul asumat, în fața națiunii, de Frontul Democrației și Unității Socialiste a fost respectat pe de-a-ntre- 
gul. Ronțânia de astăzi se înfățișează, ca o țară socialistă 
care a cunoscut un progres impresionant în toate domeniile 
vieții ^economice și sociale,~ca o; țară; care, în anii care au 
trecut de la alegeri, și-a dus cu consecvență la îndeplinire 
proiectele de multilaterală dezvoltare socialistă, bucurîn- 
du-se pentru înfăptuirile sale de prețuirea popoarelor 
lumii, de sporirea continuă a prestigiului și autorității sale 
pe toate meridianele globului.

MARILE REALIZĂRI OBȚINUTE ÎN PE
RIOADA CARE A TRECUT DE LA ALEGE
RILE PRECEDENTE ÎN ASIGURAREA PRO
GRESULUI ARMONIOS AL PATRIEI, ÎN 
AȘEZAREA PE BAZE MODERNE A INDUS
TRIEI, AGRICULTURII SI A CELORLALTE 
RAMURI ALE PRODUCȚIEI MATERIALE, ÎN 
CREȘTEREA POTENȚIALULUI ECONOMIC 
AL TUTUROR JUDEȚELOR, ÎN DEZVOLTA
REA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI, ȘTIINȚEI SI CUL
TURII, ÎN PERFECTIONAREA RELAȚIILOR 
DE PRODUCȚIE SI A ORGANIZĂRII VIEȚII 
SOCIALE, ÎN LĂRGIREA DEMOCRAȚIEI SO
CIALISTE SI ÎNTĂRIREA AUTOCONDUCE- 
Rll MUNCITOREȘTI, ÎN RIDICAREA CON
TINUĂ A NIVELULUI DE TRAI MATERIAL SI 
SPIRITUAL AL ÎNTREGULUI POPOR - EVI
DENȚIAZĂ MUNCA ENERGICĂ, AVÎNTATÂ A 
TUTUROR CETĂȚENILOR TĂRII, CREȘTEREA 
CONTINUĂ A CONȘTIINȚEI POLITICE, A 
PRICEPERII SI DĂRUIRII PROFESIONALE, 
ASUMAREA PROFUNDĂ SI DEFINITIVĂ A 
CAUZEI PARTIDULUI, DREPT CAUZA SU
PREMĂ A ÎNTREGII NOASTRE NAȚIUNI SO
CIALISTE !

Realizările impresionante ale acestor ani îndreptățesc 
sentimentele gele mai depline de .mîndrie și demnitate, de 
patriotică satisfacție pe care le trăiesc toți fiii țării.

S-AU OBȚINUT REALIZĂRI REMARCABILE ÎN DEZ
VOLTAREA INDUSTRIEI. în anul 1980, producția industrială globală, care s-a dezvoltat în acest cincinal îritr-un ritm mediu anual de circa 11 la sută, va fi de 53 de ori mai mare decît cea obținută în 1938.

Industria participă în prezent cu 60 Ia sută la formarea 
venitului național și cu peste 75 la sută la acoperirea cerin
țelor de mașini și utilaje ale economiei naționale. Peste 35 la sută din totalul populației ocupate lucrează în industrie.Practic, toate județele țării vor realiza în 1980 o producție industrială de peste 10 miliarde lei — față de 9 județe în 1970 și 21 în 1975 — iar în 24 de județe se va asigura o producție industrială de peste 15 miliarde lei.

Așezată ferm pe temelia modernizării forțelor de pro
ducție, a eficienței și calității, industria României, ale cărei 
constante ritmuri de creștere pun în evidență caracterul 
științific, realist al politicii de industrializare socialistă pro
movată de Partidul Comunist Român, aduce în cununa de 
împliniri a țării realizări de seamă, rod al capacității crea
toare a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, al creș
terii competenței profesionale și răspunderii lor cetățenești, 
al angajării lor plenare, în calitate de proprietari, producă
tori și beneficiari, în înfăptuirea politicii de industrializare 
socialistă, în efortul general al societății de sporire a avu
ției naționale, de ridicare continuă a nivelului de trai.

IMPORTANTE REALIZĂRI S-AU OBȚINUT ÎN AGRI
CULTURĂ. în actualul cincinal, producția medie anuală a crescut cu circa 5 milioane tone la cereale, 2 milioane tone la sfecla de zahăr și peste un milion tone la legume, față de cincinalul 1971—1975. Au sporit, de asemenea, efectivele de animale, precum și producția animalieră.Toate acestea au fost posibile datorită creșterii, an de an, a bazei tehnico-materiale a agriculturii, extinderii mecanizării și chimizării, înfăptuirii amplului program de irigații și îmbunătățiri. funciare, precum și măsurilor inițiate de partid pentru perfecționarea activității în acest domeniu prin noua organizare a agriculturii, în cadrul căreia un rol de seamă revine consiliilor unice agroindustriale 

de stat și cooperatiste. Pe ogoarele țării vor lucra în 1980 aproape 142 mii de tractoare, iar agriculturii îi sînt destinate, în cincinalul 1976—1980, 7,3 mil. tone îngrășăminte chimice.
Producția globală a agriculturii depășește în actualul 

cincinal cu peste 30 la sută nivelul cincinalului 1971—1975.
Toate aceste realizări pun în evidență superioritatea 

agriculturii noastre socialiste, continua ei dezvoltare și mo
dernizare, sînt rezultatul muncii harnice a țărănimii, a ca
drelor inginerești de pe ogoare, a tuturor oamenilor muncii 
de la sate, membri ai cooperativelor agricole de producție, 
lucrători din întreprinderile agricole de stat, mecanizatori, 
ingineri și tehnicieni agricoli, țărani cu gospodărie indivi
duală angajați în mod conștient și hotărît în efortul general 
al națiunii noastre socialiste pentru propășirea- patriei, pen
tru asigurarea unei depline independențe economice, pen
tru crearea, an de an, a unor condiții tot mai bune de viață 
tuturor celor ce muncesc.

ȘTIINȚA, ÎNVĂȚĂMÎNTUL ȘI CULTURA AU CUNOS
CUT ÎN PERIOADĂ CARE A TRECUT DE LA ALEGE
RILE PRECEDENTE O CONTINUĂ AFIRMARE ȘI ÎN
FLORIRE !

Știința se afirmă tot mai viguros ca o veritabilă forță 
de producție a societății noastre. Pe baza politicii partidului, cuceririle științei și tehnicii au fost larg introduse în toate domeniile de activitate. A sporit rolul științei în promovarea progresului tehnic, prin. legarea tot mai- strînsă a cercetării cu producția. Cercetarea științifică națională asigură în acest cincinal 90 la sută din tehnologiile și materialele noi puse în fabricație. Au fost extinse cercetările fundamentale, de perspectivă, în domeniile de interes major pentru cunoașterea umană, pentru dezvoltarea economico- socială a țării.

Învățămîntul de toate gradele s-a dezvoltat și perfec
ționat, încheindu-se în linii mari procesul de organizare și așezare pe baze noi a școlii românești. S-au realizat generalizarea învățămîntului de 10 ani, extinderea învățămîntului liceal și mai buna profilare a învățămîntului superior. S-au înregistrat progrese însemnate. în tot mai strînsa legare a învățămîntului cu cercetarea și producția, cu cerințele vieții sociale. în perioada 1975—1979 au absolvit învăță- mîntul liceal și profesional anroape 1,4 mii. tineri, iar învățămîntul superior peste 160 mii tineri.

Noi opere de valoare inspirate din istoria, lupta și viața 
poporului, din realitățile .țiețiț noastre sociale au îmbogățit 
patrimoniul cultural, <4u- dus la sporirea prestigiului inter
național al culturii noașfre socialiste.Viața spirituală-ar orașelor'-și satelor noastre, beneficiind' de o sporită bază materială, cunoaște o efervescență deosebită. Cele două ediții ale Festivalului național „Cîntarea României'1 desfășurate în această perioadă au evidențiat pe deplin existența unui nesecat izvor de talente, de energii creatoare în rîndul maselor populare, au pus în lumină legătura strînsă dintre idealurile ce animă creația noastră nouă și aspirațiile supreme ale poporului.Intelectualitatea României este îndreptățită să fie mîn- dră de faptul că în toate mărețele înfăptuiri din economie, din știință, artă și cultură este integrată organic contribuția sa activă, creatoare, hotărîrea sa de a acționa, împreună cu clasa muncitoare, cu țărănimea pentru progresul material și spiritual al țării.
Cetățene și cetățeni!

TOT CE SE ÎNFĂPTUIEȘTE ÎN TARA NOASTRĂ 
ESTE DESTINAT OMULUI, BUNĂSTĂRII SALE, CREȘ
TERII PERMANENTE A NIVELULUI DE TRAI ȘI RIDI
CĂRII CALITĂȚII VIEȚII !Cunoscînd concret realitățile de azi ale patriei, fiecare om al muncii poate dovedi prin propria sa viață, prin propriul său destin că într-adevăr țelul suprem al politicii partidului nostru, esența însăși a făuririi noii orînduiri sociale este ridicarea nivelului de trai al întregului popor.

Actualul cincinal se caracterizează prin cele mai mari 
realizări în domeniul ridicării bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului.’ Venitul național sporește în actualul cincinal cu 64 la sută față de anul 1975. S-au creat noi locuri de muncă, în perioada 1976—1980 urmînd să fie cuprinși în activități productive încă un milion și mai bine de oameni.Ca urmare a măsurilor de sporire generală a retribuțiilor, încă din 1978 s-a realizat nivelul retribuției stabilit pentru ultimul an' al actualului cincinal. Prin aplicarea ce
lei de-a doua etape de majorare, aflată în curs, retribuția 
reală a oamenilor muncii va fi în 1980 cu 30—32 la sută 
mai mare decît în 1975, depășindu-se cu mult prevederile 
inițiale de 18—20 la sută ale planului cincinal. în această perioadă, s-a realizat un raport echitabil între retribuțiile mari și mici, s-a desființat impozitul pe retribuție. Au sporit, de asemenea, veniturile țărănimii, pe o persoană activă, acestea înregistrînd, pe întregul cincinal, o creștere de 30 la sută.Au crescut în medie cu peste 23 la sută pensiile de asigurări sociale, iar la pensiile mici sporurile au fost de 30—40 la sută. Ca o vie expresie a umanismului societății noastre, pensiile invalizilor de război au fost majorate cu pînă la 40 la sută ; au fost mărite pensiile militarilor, ale pensionarilor din cooperația meșteșugărească. Au sporit cu peste 20 la sută pensiile țăranilor cooperatori și s-a instituit sistemul de pensionare pentru țăranii din zonele ne- cooperativizate. ■ z .Alocația de stat pentru copii s-a majorat cu peste 30 la sută, numărul copiilor cărora li se acordă azi această alocație ridicîndu-se la 4,6 milioane, adică de 3,8 ori mai mulți ca în 1956. în.acest cincinal au crescut cu 150—200 lei ajutoarele lunare pentru mamele cu mulți copii.Au crescut, totodată, veniturile din fondurile sociale de consum. Creșterea acestora cu 44 la sută reprezintă pe o familie 12 000 lei, față de 8 780 lei în 1975.Volumul mărfurilor desfăcute de comerțul socialist pentru populație va fi în 1980 cu 52 la sută mai mare decît în 1975, iar volumul prestațiilor de servicii sporește cu circa 63 la sută.

O puternică dezvoltare a cunoscut construcția de locu
ințe, din fondurile statului și din fondurile populației, 
preliminîndu-se realizarea a circa 900 mii de apartamente, 
urmînd ca diferența pînă la un milion.de apartamente pre
văzute în programul suplimentar să fie asigurată cu front 
de lucru pentru a putea fi date în folosință în cincinalul 
viitor. în perioada 1976—1980 se vor realiza peste 240 mii noi locuri în cămine muncitorești. Au fost, de asemenea, date în folosință 13 400 săli de clasă, 32 400 locuri în creșe, 118 000 locuri în grădinițe de copii, 121 000 locuri în internate, 23 100 paturi în spitale ; aii fost construite noi policlinici și dispensare.

O amplă acțiune de bupă gospodărire și înfrumusețare 
a orașelor, a tuturor localităților țării se desfășoară cu participarea largă a cetățenilor.

Începînd cu 1 ianuarie 1978 s-a trecut la reducerea 
treptată a săptămînii de lucru, urmînd ca pînă la sfîrșitul 
cincinalului actual întregul personal muncitor să beneficie
ze de săptămîna redusă de lucru de 46 ore.Multiplele realizări din acești ani atestă grija statornică a partidului și statului nostru față de om, față de bunăstarea și fericirea poporului. Ele Sînt cu atît mai semnificative cu cît în această perioadă înlăturarea urmărilor calamităților naturale care s-au abătut asupra țării noastre, a imenselor pagube provocate de vitregiile naturii, a cerut mari eforturi materiale, investiții suplimentare și o intensă activitate din partea tuturor oamenilor muncii conduși de partid.

ȘTIIND CĂ TOT CE SE ÎNFĂPTUIEȘTE ÎN ROMA
NIA SE ÎNFĂPTUIEȘTE PENTRU OM, PENTRU BINELE 
ȘI DEMNITATEA SA, POPORUL ROMÂN ȘI-A MOBI
LIZAT ENERGIILE ȘI A ÎNVINS TOATE GREUTĂȚI' V 
DOVEDIND ÎNCĂ O DATĂ CĂ UN POPOR STĂPÎNVE 
DESTINELE SALE, ÎNCREZĂTOR ÎN DRUMUL PE CARE 
ȘI L-A ALES ESTE DE NEÎNVINS.

Bilanțul împlinirilor în domeniul ridicării bunăstării 
generale a populației, a fiecărei familii, a fiecărui cetățean demonstrează forța și hotărîrea de neclintit cu care acționează clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire, de naționalitate, pentru progresul multilateral al orînduirii noastre socialiste.
Cetățene și cetățeni!

Țara întreagă cunoaște astăzi, ca urmare a înfăptuirii 
politicii partidului nostru, a inițiativelor de istorică însem
nătate ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, un climat de pu
ternică participare a maselor la întreaga viață politică și 
socială, la organizarea și conducerea activității economice 
și sociale, o atmosferă de puternică emulație patriotică, de 
asumare conștientă de către fiecare cetățean a marilor răs
punderi ale prezentului, un amplu proces de adîncire a de
mocrației socialiste !S-a realizat un sistem unitar de conducere a țării de către popor, o democrație politică, economică și socială de tip nou, .în climatul căreia inițiativa, experiență și capacitatea creatoare a tuturor oamenilor muncii își află cadrul op- 'tini de manifestare. 'Legile țării, planurile de dezvoltare" economico-socială, toate măsurile de importanță majoră pentru progresul general al patriei sînt amplu dezbătute de oamenii muncii, perfecționate pe baza contribuției concrete a acestora. Practic, prin sistemul ‘profund democratic ce caracterizează întreaga activitate politică, economică, obștească s-au creat condițiile ca poporul, condus de partid, să se afirme din plin ca propriul său stăpîn, să decidă, într-o țară liberă, demnă, independentă și suverană, asupra propriei sale activități, asupra propriului său destin, înaintînd demn și sigur pe calea societății socialiste multilateral dezvoltate — spre comunism.

între numeroasele măsuri ce evidențiază caracterul 
profund democratic al orînduirii noastre se înscrie la loc 
de frunte inițiativa de deosebită semnificație politică și so
cială a tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind crearea Or
ganizației democrației și unității socialiste.Acționînd ca parte integrantă a Frontului Democrației și Unității Socialiste, noua organizație este chemată să se afirme ca o puternică tribună politică a celor mai diverse categorii de cetățeni, pentru dezbaterea legilor și hotățî- rilor de interes național, pentru cunoașterea și însuș politicii, partidului, pentru formarea conștiinței social, fle și afirmarea ei plenară în viața colectivităților, pentru ridicarea calității vieții, pentru educarea multilaterală, cetățenească și patriotică a maselor, aducînd astfel o contribuție tot mai însemnată la unirea tuturor forțelor politice și sociale ale țării în vederea participării lor energice, active, creatoare la făurirea politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru.

Societatea românească de astăzi este societatea unei pu
ternice coeziuni sociale și moral-politice, a unei indestruc
tibile unități; muncitorii, țăranii, intelectualii, indiferent 
de naționalitate, acționează într-o solidaritate unanimă 
pentru înfăptuirea neabătută a programului de dezvoltare 
economico-socială a României definit de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist Român.

S-au întărit continuu alianța clasei muncitoare cu țără
nimea, unitatea întregului popor, afirmarea tot mai puter
nică a coeziunii națiunii noăstre socialiste, în jurul și sub 
conducerea Partidului Comunist Român.Clasa muncitoare își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de clasă conducătoare a societății. Acționînd în strînsă legătură cu clasa muncitoare, țărănimea ocupă un loc important în producția materială, în activitatea generală de construcție a societății socialiste. Intelectualitatea aduce, de asemenea, o contribuție însemnată la afirmarea gîndirii și creației românești pe toate planurile, la asigurarea progresului general al societății.
Tovarășe și tovarăși!Mîndri de succesele obținute, să nu uităm nici un moment că mai sînt multe de făcut pentru a dezvolta continuu economia noastră, pentru a spori eficiența și calitatea muncii în toate domeniile, pentru a valorifica mai din plin posibilitățile de care dispune țara, asigurînd astfel satisfacerea tot mai deplină a cerințelor materiale și spirituale ale poporului.

îndeplinirea mărețelor hotărîri adoptate de cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comunist Român — platfor
ma politică a candidaților Frontului Democrației și Unității 
Socialiste ce se prezintă în alegeri — constituie chezășia 
dezvoltării ascendente a țării spre culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație.

CONGRESUL ĂL XII-LEA AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN A ADOPTAT DOCUMENTE A CĂROR ÎN
FĂPTUIRE Este hotărîtoare pentru viitorul 
PATRIEI, PENTRU VIITORUL NOSTRU, AL TUTUROR.La capătul noii etape de dezvoltare multilaterală, magistral proiectată în Programul partidului și hotărîrile Congresului al XII-lea, România va depăși stadiul de țară so-
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cialistă în curs de dezvoltare devenind o țară socialistă 
mediu dezvoltată ; ea se va înfățișa astfel ca o țară mai 
puternică, mai înfloritoare, bucurîndu-se, liberă și suve
rană, de propriile împliniri, privită cu încredere și prețuire 
de celelalte popoare ale lumii, apreciată pentru eforturile 
statornice de asigurare a unui viitor fericit pentru genera
țiile de azi și generațiile viitoare.

SUB STEAGUL PARTIDULUI, STR1NS UNIȚI IN JU
RUL CONDUCERII SALE, AL CELUI MAI IUBIT FIU AL 
POPORULUI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, SĂ 
ÎNFĂPTUIM MINUNATUL PROGRAM DE DEZVOLTA
RE MULTILATERALA A PATRIEI, SPRE CINSTEA 
ÎNAINTAȘILOR, SPRE MÎNDRIA NOASTRĂ, A CELOR 
DE AZI, SPRE GLORIA ZILELOR DE MÎINE, MEREU 
MAI LUMINOASE ȘI MAI RODNICE, ALE PATRIEI !Iată legămintul suprem al candidaților în alegeri ai Frontului Democrației și Unității Socialiste în fața poporului, în fața întregii țări !
Tovarășe și tovarăși! 
Cetâțene și cetățeni!

Frontul Democrației și Unității So
cialiste vă cheamă să votați pentru 
viitorul socialist al patriei, pentru fău
rirea unei societăți al cărei țel suprem 
este omul, bunăstarea lui materială și 
spirituală, afirmarea plenară a perso
nalității umane.

Frontul Democrației și Unității So
cialiste vă cheamă să votați pentru 
politica Partidului Comunist Român, 
pentru mărețele obiective adoptate de 
Congresul al Xll-lea al partidului, a 
căror realizare va asigura înaintarea 
impetuoasă a patriei spre orizonturile 
tot mai luminoase ale progresului și 
civilizației socialiste, ale comunismului.

Obiectivul fundamental pentru viitorul plan cincinal 
este continuarea, pe o treaptă superioară, a îndeplinirii 
Programului Partidului Comunist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, creșterea în ritm susținut a eco
nomiei naționale, afirmarea tot mai puternică a revoluției 
tehnico-științifice, trecerea la o nouă calitate a întregii acti
vități economice, pe această bază asigurîndu-se consolidarea 
și mai puternică a modului de producție socialist, ridicarea 
gradului de civilizație a întregului popor, întărirea forței 
materiale și spirituale a țării, a independenței și suverani
tății României socialiste.

IN DOMENIUL INDUSTRIEIUrmărindu-se realizarea unui echilibru optim între diferitele sectoare ale producției materiale, în perioada 1981— 1985 industria va înregistra un ritm de creștere de 10 la sută la producția netă și de 9 la sută la producția globală, ceea ce va permite ca pe întregul cincinal să se obțină un spor egal cu întreaga producție a anului 1975 și de 3 ori mai mare decît aceea a anului 1965. Se va situa pe primul plan lărgirea bazei proprii de materii prime, sporirea gradului de asigurare din resurse interne a necesităților economiei naționale și reducerea substanțială a importurilor, în acest scop se va intensifica activitatea de descoperire și valorificare a noi zăcăminte minerale utile, creșterea în continuare a industriei extractive, extinderea utilizării tehnicilor moderne de prospectare și explorare, inclusiv pe platforma continentală a Mării Negre, dezvoltarea altor ramuri hotărîtoare pentru producția de materii prime și combustibili. Punerea în valoare a tuturor resurselor — sporirea extracției la zăcămintele de țiței în exploatare, utilizarea largă a cărbunelui și șisturilor bituminoase, valorificarea potențialului hidroenergetic, construcția de centrale nuclea- ro-electrice, folosirea energiei soarelui, vîntului, biomasei, biogazului ș.a. — va asigura o deplină independență ener
getică a țării în următorul deceniu.în viitorul cincinal va continua procesul de restructu- 
'■•'tp a industriei, prin creșterea prioritară a ramurilor de p. ucrare avansată, prin realizarea de produse de înaltă tehnicitate și mici consumatoare de energie. Construcția de mașini va fi în continuare ramura cea mai dinamică, cres- cînd într-un ritm anual de aproape 12 la sută. Industriile electronică și electrotehnică vor cunoaște o creștere anuală . de 13 la sută, în timp ce producția de mașini-unelte va spori, în viitorii cinci ani, de 2,2 ori. Se va extinde, totodată, producția utilajelor tehnologice de mare complexitate cu grad ridicat de automatizare. în industria chimică, ritmul anual de creștere va fi în jur de 10 la sută, orientările de bază fiind îndreptate spre valorificarea superioară a materiilor prime și energiei. în scopul satisfacerii tot mai depline a cerințelor populației, o mare atenție se va acorda dezvoltării și modernizării industriei bunurilor de consum, în- tr-o structură sortimentală modernă. Producția industriilor ușoară și alimentară va crește într-un ritm mediu de circa 
8 la sută anual.

Punînd în centrul politicii economice continuarea indus
trializării socialiste, Directivele adoptate la Congresul al 
Xll-lea al Partidului Comunist Român prevăd continuarea 
fermă a amplasării raționale pe întreg teritoriul țării a for
țelor de producție, astfel ca, pînă în 1985, fiecare județ să ajungă la o producție globală de cel puțin 70 000 lei pe locuitor și la un grad de ocupare a forței de muncă de minimum 400 persoane la 1 000 locuitori.

O preocupare centrală în întreaga industrie va fi reali
zarea unei cotituri radicale în domeniul calității produselor, al îmbunătățirii performanțelor lor tehnice, prin creșterea rolului științei, a progresului tehnic în organizarea și desfășurarea producției.Muncitori, tehnicieni, ingineri din industrie!

FRONTUL DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII 
SOCIALISTE VĂ CHEAMĂ SĂ FACEȚI TO
TUL PENTRU ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ A 
ACESTOR OBIECTIVE, PENTRU PROGRE
SUL IMPETUOS AL ÎNTREGII INDUSTRII A 
ȚĂRII.

CONTRÎBUITI CU ÎNTREAGA VOASTRĂ 
CAPACITATE DE CREAȚIE LA ÎNDEPLINIREA 
Șl DEPĂȘIREA SARCINILOR DE PLAN, LA
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REALIZAREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE 
TERMEN, LA ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ A 
ISTORICELOR DOCUMENTE ALE CONGRE
SULUI AL XII-LEA AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN I

Cetâțene și cetățeni!
Votînd candidații Frontului Democra

ției și Unității Socialiste, votați pentru 
continuarea într-un ritm susținut a in
dustrializării socialiste, pentru dezvol
tarea economico-socială a tuturor lo
calităților patriei, pentru întărirea inde
pendenței și suveranității naționale, 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism!

IN DOMENIUL AGRICULTURII
Se va înfăptui o profundă revoluție agrară, cuprinzînd 

atit baza tehnico-materială, cit și organizarea producției, 
creșterea bunăstării oamenilor muncii de la sate ! Se vor asigura folosirea rațională a întregului fond funciar, încheierea procesului de raionare a culturilor și stabilirea asola- mentelor, mecanizarea complexă a lucrărilor și chimizarea producției, modernizarea integrală a patrimoniului pomi- viticol, creșterea efectivelor și ameliorarea raselor de animale, rezolvarea problemei furajelor. Pentru realizarea obiectivelor din agricultură se vor aloca în cincinalul viitor circa 155 miliarde lei. Se va continua dotarea agriculturii cu tractoare, combine și alte mașini agricole de mare randament. Suprafața totală irigată va ajunge, în 1985, la aproape 4 milioane hectare, iar culturile duble se vor extinde pe cel puțin 2 milioane hectare. Va crește considferabil cantitatea de îngrășăminte chimice puse la dispoziția agriculturii. Toate acestea vor contribui la sporirea producției 
agricole, în perioada 1981—1985, cu 24,5—27,5 la sută, față 
de actualul cincinal, punindu-se în continuare accentul prin
cipal pe sporirea producției de cereale, astfel ca aceasta să 
ajungă la 27—28 milioane tone anual. Se va acorda o atenție mai mare plantelor tehnice, dezvoltării legumiculturii, pomi- culturii și viticulturii, creșterii animalelor.Consiliile unice agroindustriale de stat șl cooperatiste sînt chemate să asigure concentrarea și specializarea producției, folosirea cît mai eficientă a fondului funciar, întărirea economică a fiecărei unități componente, creșterea puternică a producției vegetale și animale, a eficienței activității economice.înfăptuirea marilor obiective pe care Partidul Comunist Român le-a stabilit în domeniul dezvoltării și modernizării agriculturii va determina sporirea continuă a contribuției acestui important sector al economiei naționale la creșterea venitului național, asigurarea bunăstării țărănimii și satisfacerea nevoilor de consum ale întregii populații.Țărani cooperatori, muncitori, tehnicieni și ingineri din agricultură!Țărani din zonele necooperativizate!

POLITICA AGRARĂ A PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN, DIRECTIVELE ADOPTATE 
DE CEL DE-AL XII-LEA CONGRES AL PAR
TIDULUI ASIGURĂ CADRUL NECESAR, 
DEOSEBIT DE FAVORABIL, CREȘTERII PRO
DUCȚIEI AGRICOLE VEGETALE Șl ANI
MALE, SPORIRII APORTULUI AGRICULTU
RII LA DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A PA
TRIEI.

FOLOSIȚI CÎT MAI BINE PĂMÎNTUL SI 
MIJLOACELE TEHNICE CU CARE ESTE DO
TATĂ AGRICULTURA NOASTRĂ, PENTRU A 
OBȚINE RECOLTE SI PRODUCȚII ANIMA
LIERE TOT MAI BOGATE I

Cetâțene și cetățeni!
Votînd candidații Frontului Democra

ției și Unității Socialiste, votați pentru 
înfăptuirea unei profunde revoluții 
agrare, pentru continuarea dezvoltării 
și modernizării susținute a producției 
agricole, pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei, pentru înflorirea sa
telor noastre, pentru progresul perma
nent al României socialiste!

IN DOMENIUL 
iNVĂTĂMiNTULUI, 
ȘTIINȚE! Șl CULTURIIUn obiectiv esențial pentru perioada ce urmează este 
dezvoltarea în continuare a învățămîntului pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a politehnizării și 
integrării strînse cu producția și cercetarea.■ Practic, sistemul de învățămînt creat la noi asigură cu- prîhderea corespunzătoare în școli a întregului tineret, formarea cadrelor necesare tuturor sectoarelor de activitate. Se va acționa ca pînă în 1990 să fie generalizat învățămîn- tul de 12 ani. Se va dezvolta în continuare învățămîntul superior — cu deosebire cel tehnic — care la sfîrșitul anului 1985 va cuprinde peste 200 mii de studenți. Se vor crea condiții ca oamenii muncii care lucrează direct în producție să obțină, prin învățămîntul seral și fără frecvență, o calificare cît mai înaltă. Învățămîntul profesional va constitui o 

formă importantă de pregătire a muncitorilor calificați. Se va extinde rețeaua instituțiilor preșcolare.Profesori, învățători, educatori!
FACEȚI TOTUL PENTRU SPORIREA EFI

CIENȚEI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI, PENTRU A A- 
SIGURA O PREGĂTIRE SUPERIOARĂ VII
TOARELOR GENERAȚII DE CONSTRUC
TORI Al NOII NOASTRE VIEȚI IFormați tineri cetățeni cu o conștiință înaintată, cu o morală superioară, devotați muncii, cu o atitudine de înaltă răspundere față de interesele generale ale societății.Dați patriei tineri bine pregătiți, militați zi de zi pentru perfecționarea muncii în școală, pentru a vă îndeplini sarcina de onoare de a pregăti temeinic forța de muncă necesară marii opere la care este angajată națiunea noastră !

Cetâțene și cetățeni!
\ ,

Votînd candidații Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, votați pentru 
progresul neîntrerupt ai școlii româ
nești, pentru dezvoltarea instrucției 
publice în pas cu cerințele vieții so
ciale, pentru formarea tinerei generații 
în spiritul înaltelor idealuri de progres 
și pace ale poporului nostru!Oameni de știință, cercetători!Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român a adoptat hotlrîri de excepțională însemnătate pentru dez
voltarea continuă a cercetării științifice, pentru afirmarea 
revoluției tehnico-științifice' în toate domeniile de activi
tate !

Fiți la înălțimea misiunii încredințate de partid, conti
nuați cu pasiune și elan creator marele exemplu al înainta
șilor, aduceți țării cu îndrăzneală și fără ostenire roadele 
bogate ale cercetărilor aplicative și fundamentale !Frontul Democrației și Unității Socialiste vă cheamă să faceți totul pentru ca știința să devină unul din factorii determinanți ai dezvoltării societății, să contribuie activ la modernizarea economiei naționale, a întregii vieți sociale, la legarea tot mai strînsă a cercetării de producție, să sporească mereu contribuția cercetării românești la progresul multilateral și dinamic al țării, la îmbogățirea tezaurului cunoașterii universale.
Cetâțene și cetățeni!

Votînd candidații Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, votați pentru 
ca deceniul în care am pășit să devină 
pentru România deceniul științei și 
tehnicii, al calității și eficienței!Oameni de artă și cultură!Poporul, partidul nostru dau o înaltă prețuire creatorilor, tuturor lucrărilor care, prin valoarea lor educativă și artistică, se înscriu în prestigioasa tradiție a culturii românești progresiste, îmbogățesc cu noi opere patrimoniul cultural al țării.

Frontul Democrației și Unității Socialiste, apreciind 
rolul însemnat ce revine literaturii și artei în formarea și 
educarea omului nou, adresează tuturor oamenilor de artă 
și cultură chemarea de a se afla mereu în clocotul vieții și 
muncii constructive, acolo unde se făuresc valorile progre
sului uman, de a făuri opere nemuritoare, în care să-și afle 
întruchiparea emoționantă noua condiție a omului în socie
tatea noastră, idealurile, frămîntările și aspirațiile sale, vir
tuțile și trăsăturile sale morale, idealurile sale de dreptate și 
libertate socială, grandioasa epocă din istoria României pe 
care o făurește cu încredere și pasiune revoluționară între
gul nostru popor.

Cultivați prin opere originale, valoroase, durabile, înăl
țătorul sentiment al dragostei de patrie și popor, încrede
rea în viitorul comunist al națiunii noastre !

Participați activ și sprijiniți larg ampla mișcare cultu- 
ral-educâtivă de masă din cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României", faceți totul pentru îmbogățirea continuă a 
vieții spirituale a poporului, pentru afirmarea tot mai puter
nică a nobilei misiuni umaniste a culturii noastre socialiste 
— de a contribui la formarea omului nou, înaintat, cu o 
conștiință și morală avansată, cu un larg orizont de cunoaș
tere și înțelegere, constructor conștient și entuziast al so
cialismului și comunismului pe pămîntul patriei !

Cetâțene și cetățeni!
Votînd candidații Frontului Democra

ției și Unității Socialiste, votați pentru 
progresul continuu al artei și culturii 
românești, pentru viața spirituală tot 
mai bogată a societății noastre!

IN DOMENIUL
NIVELULUI DE TRAI
Șl AL CALITĂȚII VIEȚIIEsența societății socialiste multilateral dezvoltate, care se edifică cu succes în România, este creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a întregului popor.Conform Programul ui-directivă de creștere a nivelului de trai adoptat de Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român, veniturile totale reale ale populației vor spori în 1985 cu 23—25 la sută față de anul 1980, retribuția medie reală se va mări cu 16—18 la sută și se va menține raportul de 1 la 5,5 între retribuția minimă și cea maximă pe economie. Va spori retribuția minimă în industrie, iar veniturile reale ale țărănimii vor crește cu 20—25 la sută, urmărindu-se realizarea unei corelații mai echitabile între veniturile oamenilor muncii de la orașe și sate.

Sumele alocate pentru dezvoltarea învățămîntului, ocrotirea sănătății, asistenței sociale, culturii și sportului vor crește cu circa 37 la sută în 1985 față de anul 1980, ajungînd să reprezinte 14 200 lei pe o familie. Concomitent, partidul și statul nostru vor acorda o deosebită atenție menținerii în limite strict controlate a dinamicii prețurilor la bunurile de consum și a tarifelor la prestațiile de servicii.
în deceniul următor, retribuția reală a personalului 

muncitor va spori cu 37—39 la sută, iar veniturile reale ale 
țărănimii pe o persoană activă cu 48—50 la sută, în timp ce 
fondurile sociale de consum pe locuitor vor crește cu circa 
40 la sută.în perioada 1981—1985 vor fi construite 1 100 000 apartamente din fondurile statului, iar între anii 1981—1990 se prevede construirea a 2 350—2 450 mii apartamente, ceea ce va permite rezolvarea în întreaga țară a problemei locuințelor.Ritmurile dinamice ale economiei vor determina creșterea de peste două ori a venitului național în următorii 10 ani, asigurîndu-se un venit național mediu pe locuitor de 47—50 mii lei.Dezvoltarea producției materiale și creșterea în ritm susținut a productivității muncii sociale vor crea condiții pentru satisfacerea deplină a necesităților de consum științific fundamentate ale tuturor membrilor societății. Ca atare, se va accentua apropierea între clasele și categoriile 
sociale, omogenizarea crescîndă a societății noastre.Se va urmări, în continuare, asigurarea unor condiții de viață egale pentru toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate, ștergerea treptată a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat, prin ridicarea satului la nivelul condițiilor de viață ale orașului.Se vor lua măsuri de o deosebită însemnătate vizînd protecția mediului ambiant, conservarea naturii, protejarea pămîntului, apelor, aerului, pădurilor, zonelor verzi din localități, a monumentelor istorice și de artă, păstrarea și amenajarea de noi zone Recreative și de agrement.în concordanță cu Programul partidului, cu Directivele celui de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român, se vor dezvolta armonios toate orașele și comunele, devenind centre economice și sociale puternice, bine dotate din punct de vedere edilitar, sanitar, comercial și cultural, capabile să asigure tuturor locuitorilor condiții tot mai bune de muncă și viață.Oameni ai muncii de ia orașe și sate!

înfăptuirea acestor obiective va determina ridicarea pe o 
treaptă superioară a bunăstării poporului și realizarea unei 
noi calități a vieții, dezvoltarea generală a civilizației mate
riale și spirituale a societății noastre socialiste, afirmarea tot 
mai puternică a umanismului revoluționar, în centrul căruia 
se află demnitatea, libertatea și fericirea omului.

Frontul' Democrației și Unității Socialiste adresează în
tregului popor chemarea ca — prin eforturile tuturor lo
cuitorilor, prin creșterea spiritului de inițiativă în produc
ție, a spiritului gospodăresc — să contribuie la dezvoltarea 
economică a țării, garanția sigură a creșterii continue a 
nivelului de trai al întregului nostru popor.

Votînd candidații Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, votați pentru 
înflorirea scumpei noastre patrii, pen
tru prosperitatea ei, pentru ca fiecare, 
cetățean, întreaga națiune să benefi
cieze de o calitate nouă, superioară 
a vieții!

Tovarășe și tovarăși! 
Cetâțene și cetățeni!

Dezvoltarea într-un ritm susținut a forțelor de produc
ție, întreaga politică de construcție socialistă au determinat 
noi schimbări în structura societății, în raporturile dintre 
cî.a®e’. *n ^*rect'a întăririi alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea, a unității întregului popor, a afirmării tot mai 
puternice a coeziunii națiunii noastre socialiste în jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Societatea românească este alcătuită din clase și categorii sociale prietene — clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea — între care se realizează o apropiere continuă în ce privește condițiile de muncă, orizontul tehnico- profesional și de cultură generală, modul de viață material și spiritual.Politica promovată consecvent de Partidul Comunist Român privind perfecționarea formelor și metodelor de organizare și conducere științifică a societății asigură un cadru organizatoric corespunzător de manifestare plenară a drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor țării, un sistem unitar de conducere a țării de către popor, o democrație politică, economică și socială de tip nou, care permite valorificarea largă a inițiativei, experienței și capacității de creație ale maselor, participarea nemijlocită a acestora la întreaga activitate de conducere a societății, demonstrînd că numai socialismul poate înfăptui 6 democrație reală.Frontul Democrației și Unității Socialiste va acționa pentru asigurarea bunei funcționări a acestui cadru democratic, pentru folosirea deplină a posibilităților pe care el le oferă în vederea afirmării plenare a omului în viața socială, pentru ca toate organismele democrației noastre socialiste — consiliile oamenilor muncii, adunările generale, consiliile populare, organele de conducere democratică la nivel național — să funcționeze efectiv ca largi foruri de dezbatere publică, responsabilă, de soluționare justă, operativă, în spiritul legislației, al eticii și echității socialiste a tuturor problemelor activității economico-sociale.Va fi urmărită perfecționarea în continuare a activității tuturor organelor puterii și administrației de stat : Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat, guvernul, ministerele și celelalte instituții centrale, consiliile populare.Se va promova larg și în, viitor practica dezbaterii nemijlocite cu oamenii muncii, cu întregul popor a politicii interne și externe, a hotărîrilor de importanță majoră pentru destinele României, un rol însemnat revenind în această privință organizațiilor democrației și unității socialiste, dezbaterilor publice în cadrul „Tribunei democrației". 
Cetâțene și cetățeni!

Frontul Democrației și Unității Socialiste, pornind de Ia 
faptul că largile atribuții ale organelor centrale și locale ale 
puterii de stat conferă o mare însemnătate calității de de
putat, propune drept candidați pentru alegerile de la 9 martie în Marea Adunare Națională și consiliile populare pe cei mai buni muncitori, țărani, intelectuali, femei și bărbați, tineri și vîrstnici, oameni ai muncii reprezentînd toate categoriile sociale, fără deosebire de naționalitate. Ca rezultat al dezvoltării și perfecționării continue a democrației noastre socialiste, se vor depune mai multe candidaturi pentru un loc de deputat într-un număr sporit de circumscripții electorale.

Alegătorii sînt chemați să dea dovadă de înaltă răspun
dere politică și cetățenească desemnînd ca deputați pe cei
(Continuare în pag. a V-a)
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IN ÎNTREAGA TARĂ continuă să se desfășoareAdunări pentru desemnarea candidaților Frontului Democrației și Unității Socialiste în alegerile de deputați
Angajamentul minerilor de la Barza

pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare

JUStin îvioi&esuu, ««țuMuu «x — 
sericii Ortodoxe Române', in' circum-

în atmosfera de puternică angajare 
politică și civică ce domnește în 
aceste zile în întreaga țară, în atmos
fera de puternic avînt în întrecerea 
socialistă pe care oamenii muncii o 
desfășoară pentru îndeplinirea exem
plară a hotăririlor celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, de ridicare 
continuă a României socialiste pe 
noi trepte de civilizație și progres, 
continuă să aibă loc însuflețite adu
nări cetățenești, in cadrul cărora 
sînt desemnați candidații Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
pentru alegerile de deputați de la 9 
martie.

Vibrantă expresie a strînsei. uni
tăți a întregului popor în jurul parti
dului si al conducerii sale, în cadrul 
adunărilor, miile de participant! își 
exprimă deplina satisfacție pentru 
propunerea candidaturii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în circumscripția 
electorală nr. 1 „23 August**, văzînd 
în aceasta o garanție sigură a îm
plinirii idealurilor mărețe de progres 
și fericire ale întregului nostru popor. 
Cu deosebită căldură sint propuși 
pentru forul suprem legislativ alță- 
rii membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
ai P.C.R., ai Comitetului Central al 
partidului, alte cadre de partid și de 
stat.

Intr-un spirit de adine democra
tism, sînt desemnați drept candidați 
cei mai buni cetățeni, reprezentînd 
toate categoriile sociale, fără deose
bire de naționalitate, muncitori frun
tași în întrecerea socialistă, țărani 
cooperatori, intelectuali, oameni ac
tivi, cu inițiativă, energie și capaci- . 
tate organizatorică în îndeplinirea 
politicii partidului și statului, cetă
țeni ai țării care prin întreaga lor ac
tivitate profesională, politică și ob
ștească se află în primele rînduri ale 
luptei pentru transpunerea în viață 
a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru.

în spiritul politicii partidului de 
lărgire continuă a democrației noas
tre socialiste, în unele circumscripții 
sînt propuse mai multe candidaturi 
pentru un loc de deputat, cetățenii 
urmind să aleagă pe cel mai bun din
tre cei buni.

în adunările care au avut Ioc, 
sîmbătă, pentru Marea Adunare Na
țională au fost propuși următorii 
“fn ld municipiul BUCUREȘTI . - 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid. în circumscrip
ția electorală nr. 8 Metalurgiei ; 
Octavian Cotescu, actor, șef de cate
dră la Institutul de artă teatrală și 
cinematografică București, și Silviu 
Stănculescu, actor la Teatrul de co
medie București, în circumscripția 
electorală nr. 24 Bucureștii Noi ; 
Justin Moisescu,_ patriarh al Bi- 
ScilU-LX __T.. J i
scripția electorală nr. 27 „Alexandru 
Sah.ia" ; Carol Dina, director la în
treprinderea „23 August** București, 
și Virgiliu Stere, membru al Comi
siei Centrale de Revizie, director la 
întreprinderea de mașini-unelte și 
agregate București, în circumscripția 
eiectorală nr. 4 Industriilor ; ^jjmara 
Dobrin, membru al C.C. al P.C.K., 
președintele executiv al Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, în circurnscripția 
electorală nr. 2 Titan ; EmanoiI 
Babici, director.la întreprinderea de 
mașini grele București, și Petre Flu
ture, membru al C.C. al P.C.R., di
rector la întreprinderea „Vulcan, m 
circumscripția electorala nr. iu „orin- 
“Tiudetul ALBA - Ligia Bogdan 
membru al comitetului de partid pe 
întreprindere, maistru la atelierul de 
creație al întreprinderii „Porțelanul 
din Alba Iulia, Traian Popa, secretar 
de organizație de bază de partid P® 
atelier, maistru ceramist _ la între
prinderea „Porțelanul**, și Alexandru 
Radu, secretar de organizație de 
partid pe atelier, maistru la între
prinderea „Porțelanul"", în circum
scripția electorală nr. 1 Alba Iulia .

în județul ARAD - Lucia Elenuța- 
Petronela Moraru, director la între
prinderea „Tricoul Roșu** Arad, și 
Elena Șiclovan, director Ia între
prinderea „Arădeanca", in circum
scripția electorală nr. 2în județul ARGEȘ - Cecilia Stan, 
membru al C.C. al P.C.R., secretar a 
Comitetului județean de partid, m 
circumscripția electorala nr. 7' . °"
poloveni ; Valeriu Dumitrica, direc
tor ia S.M.A. Teiu Argeș, și Ion 
Rizea, director la S.M.A. Domnești- 
Argeș, în circumscripția electorala 
nr. 11 Izvoru ; „ , „.în județul BACAU — Paul Nieu- 
lescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul ti- 
nanțelor, in circumscripția electorala 
nr. 1 Bacău-Sud ;

în județul BIHOR — Gheorghe 
Blaj, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid, in circumscripția electorală 
nr. 8 dr. Petru Groza ; Trandafir 
Cocîrlă, membru al Comisiei Centrale _ 
de Revizie, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., in circumscripția 
electorală nr. 10 Salonta ;

în județul BRĂILA — Petre Lupu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de Partid, _ în 
circumscripția electorală nr. 1 Brăila- 
Sud ;

în județul BRAȘOV — Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., in circumscripția electorală 
nr. 5 Brașov — Steagu Roșu ; Mar
gareta Kraus, mbmbru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Comitetu

AGENDĂ ELECTORALĂ
LA BAIA MARE. în cadrul mani

festărilor dedicate aprepiatelor ale
geri' de la 9 martie, la Casa de cultură 
a sindicatelor din Baia Mare a avut 
loc intilnirea a peste 700 de tineri ute- 
ciști, elevi ai școlilor profesionale și 
ai liceelor din localitate care au îm
plinit de curînd virsta de 18 ani și 
vor vota deci pentru prima oară. în 
cadr’C acestei intîlniri, activiști ai 
comitetului județean U.T.C. și juriști 
au prezentat pe larg, intr-un fructuos 
dialog cu participantii. semnificațiile 
politice și răspunderile sociale ale 
vîrstei majoratului, precum și dreptu
rile și libertățile de care se bucură 
cetățenii în societatea noastră. A fost 
înfățișat pe larg programul electoral 
al F.D.U.S., în care sînt cuprinse im
portante obiective social-economice 
și culturale de care beneficiază din 
plin și tineretul. (Gh. Susa). 

lui orășenesc de partid Codlea, în 
circumscripția electorală nr. 7 
Codlea ;

în județul BOTOȘANI — Haralam- 
bie Alexa, membru al C.C. al 'P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, in circumscripția electo
rală nr. 3 FlămînZi ;

în județul BUZĂU — Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., secretar al C.C. al U.T.C., 
în circumscripția electorală nr. 3 
Rîmnicu Sărat ;

în județul CARAȘ-SEVERIN — 
Adriana Petrie, secretar al comite
tului de partid, președintele Consi
liului oamenilor muncii de la Combi
natul de prelucrare a lemnului 
Caransebeș, și Elena Boazgă, preșe
dintele comitetului de sindicat la Fa
brica de mobilă a Combinatului de 
prelucrare a lemnului — Caransebeș, 
în circumscripția electorală nr. 4 Ca
ransebeș ;

în județul CLUJ — Iosif Kovacs, 
membru supleant/ al C.C. al P.C.R., 
prorector la Universitatea „Babeș- 
Bolyai** din Cluj-Napoca, în circum
scripția electorală nr. 11 Gherla ; 
Dumitru Radu Popescu, membru al 
C.C. al P.C.R., redactor-șef la revis
ta „Tribuna", și Vasile Rebreanu, di
rector la Studioul de radio Cluj-Na
poca, în circumscripția electorală 
nr. 4— Mănăștur ;

în județul CONSTANȚA — Ion 
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, în circumscripția 
electorală nr. 3 Constanța — Nord- 
Est ;

în județul DÎMBOVIȚA — Elena 
Dănciulcscu, secretar al comitetului 
de partid, președinte al consiliului 
oamenilor muncii la întreprinderea 
de utilaj chimic Găești, și Traian 
Novolan, director la întreprinderea 
de frigidere Găești, în circumscripția 
electorală nr. 4 Găești ;

în județul DOLJ — Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid, in circumscripția electorală 
nr. 10 Segarcea ;

în județul GALAȚI — Emilia An- 
drunache, prim-secretar al Comite
tului municipal de partid Tecuci, în 
circumscripția electorală nr. 5 Te
cuci ;

în județul HARGHITA — Racz 
Attila, director la întreprinderea mi
nieră Bălan, și Fekete Adalbert, in- 
giner-șef, geolog la întreprinderea 
minieră Bălan, în circumscripția elec
torală nr. 4 Gheorgheni ;

în județul HUNEDOARA — Ion 
Ctucu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, în circumscripția electorală 
nr. 6 Petroșani ;

în județul IALOMIȚA — Ion Ta- 
rachiu, membra, ăl C.C. al P.C.R., 
prim-secretar âl■ Comitetului jude
țean de partid, în circumscripția elec
torală nr. 3 Fetești ;

în județul IAȘI — Fetru Enache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid, în circumscripția electorală 
nr. 3 Iași — Socola ; Maria Elena 
Roșea, președinta Comitetului jude- 
'țean ăl Organizației , democrației si 
unității socialiste, cercetător științi
fic principal la Centrul de cercetări 
biologice Iași, și Lucreția Dumitraș- 
cu, membră a Comitetului județean 
al Organizației democrației și unită
ții socialiste, profesoară la Școala 
populară de artă Iași, in circumscrip
ția electorală nr. 11 Răducăneni ;

în județul ILFOV — Ilie Rădules
cu, secretar al C.C. al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 2 Oltenița ; 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, membru al 
Comisiei Centrale de Revizie, în cir
cumscripția electorală nr. 9 Snagov ;

în județul MARAMUREȘ - Ște
fan Luca, președintele C.A.P. Sălsig, 
Gheorghe Bușegan, președintele 
C.A.P. Tămaia, și Adrian Borbil, 
președintele C.A.P. Șomcuța, în cir
cumscripția electorală nr. 3 Ulmeni ;

în județul MUREȘ — Francisc Fo- 
dor. membru supleant al C.C. al 
P.C.R., decan la Institutul de medici
nă si farmacie din Tîrgu Mureș, și 
Olasz Egon, profesor la Institutul de 
medicină și farmacie din Tirgu Mu
reș, în circumscripția electorală nr. 7 
Riciu :

în județul NEAMȚ — Cristina 
Adriana Gagiu, director Ia Liceul in
dustrial nr.-2 Piatra Neamț, și Maria 
Ciobotariu, director adjunct la Liceul 
pedagogic Piatra Neamț, în circum
scripția electorală nr. 2 Piatra Neamț- 
Sud ;

în județul OLT — Alexandru Orza- 
ță, membru supleant al C.C.’ al 
P.C.R., director la întreprinderea de 
aluminiu Slatina, și Nicolae Marines
cu, ingjner-șef la întreprinderea de 
produse cărbunoase Slatina, în cir
cumscripția electorală nr. 1 Slatina ;

în județul PRAHOVA — Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, în circum
scripția electorală nr. 1 Ploiești-Sud ; 
Gheorghe Petrescu, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., în circum
scripția electorală nr. 10 Slănic ; 
Alccu Popa, director la Combinatul 
petrochimic Brazi, și Ion Apostolache, 
director la Rafinăria Brazi, în circum
scripția electorală nr. 2 Ploiești-Sud- 
Vest ;

în județul SATU MARE — Ferencz 
Aha, activist al Comitetului Central 
al U.T.C., în circumscripția electora
lă nr. 6 Livada ;

în județul SIBIU — Vasile Bărbu- 
leț, membru al C.C. al P.C.R., prim-

LA HUNEDOARA. în localită
țile județului Hunedoara au loc 
in aceste zile intîlniri ale , tine
rilor care votează pentru prima 
oară. La Liceul industrial energetic 
nr. 2 din Deva, tinerii care votează 
la 9 martie pentru prima dată au 
participat la o instructivă dezbatere 
referitoare la înalta responsabilitate 
civică a cetățenilor cu drept de vot, 
prevederile legii electorale, profun
dul democratism al orînduirii noastre 
socialiste, contribuția pe care tinerii 
trebuie să și-o aducă la noile împli
niri in toate domeniile de activitate. 
Jurista Maria Pele și profesorii Eu
genia Burducea și Romulus Iacob au 
dat răspunsuri la numeroasele în
trebări adresate de tineri. (Sabin 
Cerbu). 

secretar al Comitetului județean de 
partid, în circumscripția electorală 
nr. 4 Miercurea Sibiului

în județul SUCEAVA — Dumitru 
Popa, secretar al C.C. al P.C.R., în 
circumscripția electorală nr. 9 Fălti
ceni ; Adriana Bejan, secretar al 
Comitetului de partid la întreprinde
rea de tricotaje Suceava, și Nicolae 
Turtureauu, director la Combinatul 
de celuloză și hîrtie Suceava, în cir
cumscripția electorală nr. 1 Suceava ;

în județul TELEORMAN — Marin 
Preda, vicepreședinte al Uniunii 
scriitorilor, director al Editurii 
„Cartea Românească", și Laurențiu 
Fulga, vicepreședinte al Uniunii scri
itorilor, în circumscripția electorală 
nr. 5 Drăcșenei ;

în județul TIMIȘ — Petre Dănică, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid, în circumscripția electorală 
nr. 4 Timișoara Sud-Vest ; Silvia 
Vuia-Moldovan, membră a Comite
tului județean al Organizației demo
crației și unității socialiste, opera
tor chimist la întreprinderea „Spu- 
motim", și Maria Toma, membră a 
Comitetului municipal al Organizației 
democrației și unității socialiste, 
textilistă, șef de brigadă la între
prinderea textilă Timișoara, în cir
cumscripția electorală nr. 5 Timișoara 
Nord-Vest ;

în județul TULCEA — loan Petre, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid, în circumscripția electorală 
nr. 4 Măcin ;

în județul VASLUI — Cornelia 
Filipaș, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tar al Consiliului Central ai 
U.G.S.R., în circumscripția electorală 
nr. 1 Vaslui ;

în județul VlLCEA — Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
în circumscripția electorală nr. 4 
Horezu ; Justin Gheorghe Dumitriu, 
■director general la Centrala indus
trială de produse anorganice, și 
Ionel Mihai, director general adjunct 
la Centrala, industrială de produse 
anorganice Rîmnicu Vîlcea, în cir
cumscripția electorală nr. 1 Rîmnicu 
Vilcea-Nord ;

■ în județul VRANCEA — Ion Iliescu, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Național al Apelor, 
în circumscripția electorală nr. 2 
Odobești.

Prin întreaga lor desfășurare, adu
nările cetățenești au prilejuit o 
amplă trecere în revistă a marilor 
realizări obținute de poporul nostru, 
sub conducerea partidului, în dez
voltarea în ritm susținut a econo
miei naționale și, pe această bază, a 
creșterii continue a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, în aplica
rea în viața socială a. normelor' 
eticii și echității socialiste, în adin- 
cirea și perfecționarea democrației 
socialiste.

Candidații și alegătorii s-au an
gajat să-și concentreze toate efortu
rile și capacitatea lor creatoare pen
tru înfăptuirea neabătută a mărețului 
Program al partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism.

★
în aceeași zi au fost desemnați In 

numeroase municipii, orașe și co
mune, în cadrul unor entuziaste 
adunări, candidați pentru alegerile 
de deputați în consiliile populare 
locale.

(Agerpres)

BBBBBBBBB’BBBBBBB^BBB

CRONICA SĂPTĂMlNII 
s-ț V . " •V'S'J

_  X '<* > "â"'"' ‘ \ A ,
. w i ; " *'S! iv.aval's-

Elocventă manifestare 
a unității de nezdrun
cinat a poporului în 

* jurul partidului, al 
secretarului său 

general
în săptămîna pe care o încheiem, 

bogata activitate politică și organi
zatorică, desfășurată în pregătirea 
alegerilor de deputați în Marea 
Adunare Națională și consiliile popu
lare, care vor avea loc la 9 martie, 
a intrat într-o fază nouă, de mare 
însemnătate — a adunărilor cetățe
nești organizate de Frontul Democra
ției și Unității Socialiste pentru de
semnarea candidaților in alegeri.

Un moment deosebit, cu profunde 
rezonanțe în conștiința întregii na
țiuni, l-a reprezentat propunerea 
candidaturii pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în cadrul marii adunări a cetățenilor 
din circumscripția electorală nr. 1 
„23 August** din Capitală. însăși 
această propunere, unanimitatea și 
înflăcărarea cu care a fost susținută 
și salutată .au dat expresie, , o dată 
mai mult, dragostei și încrederii 
nețărmurite, înaltei prețuiri cu care 
poporul întreg înconjoară pe secre
tarul general al partidului, patriotul 
înflăcărat, strălucitul revoluționar, 
care din fragedă tinerețe și-a consa
crat excepționala energie și capaci
tate împlinirii celor mai nobile și 
îndreptățite aspirații ale poporului de 
libertate, independență, progres și 
bunăstare, a cărui gîndire cuteză
toare și clocotitoare activitate și-au 
pus pregnant pecetea pe întreaga 
evoluție a tării din ultimul deceniu 
și jumătate.

Și-au găsit totodată reflectare în 
această propunere satisfacția oame
nilor muncii față de marile succese 
dobindite, sub conducerea partidului, 
in opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. în 
România, încrederea lor în politica 
Partidului Comunist Român, pe 
deplin corespunzătoare intereselor 
vitale ale națiunii, hotărîrea fermă 
de a înfăptui obiectivele stabilite de 
Congresul ai XII-lea în vederea 
progresului accelerat al patriei.

Plenara Consiliului National 
al Societății de Cruce Roșie

Sîmbătă a avut loc, în Capitală, 
Plenara Consiliului National al So
cietății de Cruce Roșie. Plenara a 
analizat activitatea desfășurată de 
Consiliul Național în anul 1979, pre
cum și sarcinile ce revin Societății 
de Cruce Roșie din documentele 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, din expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la Con
gresul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste și din mesajul adre
sat Congresului Societății de Cruce 
Roșie. De asemenea, au fost dezbă
tute sarcinile înscrise în planul de 
activitate al Consiliului Național, pe 
primul semestru al acestui an. și 
planul de relații externe al Societă
ții de Cruce Roșie, pe anul 1980.

Relevind realizările și experiența 
dobindite în cursul anului trecut, 
participantii la dezbateri au analizat, 
intr-un spirit de înaltă exigență, 
măsurile menite să ducă la o nouă 
calitate în munca desfășurată pentru 
îndeplinirea hotăririlor adoptate de 
înaltul forum al comuniștilor — al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român — și de Congresul Fron-. 
tului Democrației și Unității Socia
liste.

în cadrul lucrărilor a luat cuvîntul 
tovarășul Ilie Rădulescu, secretar al 
C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, a fost adoptat apoi textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene

Știri sportive
® în cbntinuarea turneului pe 

care-1 întreprinde în Brazilia, se
lecționata divizionară de fotbal a 
României a întrecut cu 2—0, la Re
cife, formația locală Deportivo. Au 
marcat : Bălăci (min. 38) și Mulțescu 
(min. 56). în ultimul meci al turneu
lui, fotbaliștii români vor întîini 
echipa Nautico, campioana statului 
Pernambuco.

O La Bușteni a început competi
ția internațională de schi-fond pen
tru juniori „Cupa Caraiman**, la 
care participă sportivi și sportive din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria și 
România. în proba feminină de 5 
km, victoria a revenit româncei 
Elena Lagusis (18’17”90/100), iar în 
cursa masculină de 10 km pe primul 
lo(0s-a clasat bulgarul Atanas Simit- 
ciev (29’44”).

• Aseară, în campionatul diviziei 
A la baschet masculin : Rapid — 
Universitatea Cluj-Napoca 66—56 
(39—21) ; Politehnica C. S. Școlar 2 
București — I.C.E.D. 93—66 (53—31).

® Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Țării Galilor au 
continuat la Cardiff. în proba de 
simplu feminin. Liana Mihuț-Măcean 
a obținut victoria cu 3—2 (21—23,

cinema
• Cumpăna : SCALA — 9,30;
ÎL,30; 15,30; 17,30; 19,30, CAPITOL 
— 9; 1.1,10: 13,30; 15,4'5: 18; 20,15, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
o Camionul de cursă lungă ; PA
TRIA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, FESTIVAL — 9; 11,15: 13;30;
15,45; 18; 20,15.
• Frizerița : TIMPURI NOI — 14; 
16; 18; 30.
O Colosul din Rhodos : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,45; 14,15: 17: 19,45, 
BUCUREȘTI — 9,30; 12.30: 16;
19.15, MODERN — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
O Rug și flacără : CINEMA STU
DIO — 10; 12,30; 15; 17,30: 20, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
0 Omul care ne trebuie : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 
20, FERENTARI — 15.30: 17,30;
19,30.
q Un surîs în plină vară : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 17,30; 19,30.
G Moarte pe Nil : VICTORIA — 
9,30; 12,30; 16; 19, ARTA — 9; 12; 
16; 19.
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Primind delegația adunării cetățeni
lor care l-au propus drept candidat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a expri
mat, odată cu acceptarea candidatu
rii, angajamentul de a face totul și 
în viitor pentru a servi cauza parti
dului, a socialismului, cauza națiunii 
noastre socialiste, a independenței și 
suveranității patriei, a ridicării ei pe 
noi culmi de progres și civilizație. 
De o mare forță mobilizatoare se do
vedește îndemnul secretarului gene
ral al partidului ca propunerea can
didaturii sale sâ fie urmată de o ac
tivitate intensă a tuturor celor ce 
muncesc pentru a asigura îndepli
nirea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor ce le revin, înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului.

Semnificativ pentru puternica uni
tate a poporului in jurul partidului, 
pentru nivelul ridicat, al conștiinței 
politice a celor ce muncesc și înaltul 
simț al responsabilității sociale ce-i 
animă este și faptul că în rîndul 
candidaților propuși in adunările ce 
au avut loc in aceste zile în nu
meroase municipii, orașe și localități 
din diferite județe ale țării se află 
membri și membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C, al 
P.C.R. și ai Comitetului Central al 
partidului ; de asemenea, reprezen
tanți de frunte ai clasei muncitoare, 
țărănimii cooperatiste și intelectuali
tății, activiști de partid și de stat, ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
cadre de conducere din economie — 
oameni profund devotați patriei, 
partidului și poporului, exemplu de 
dăruire în muncă, buni gospodari ai 
'treburilor obștești.

Pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor 
de plan pe acest an 
și întregul cincinal
Caracteristic pentru întreaga pre

gătire a alegerilor este faptul că ea 
se desfășoară sub semnul mobilizării 
largi a forțelor și energiilor întregu
lui popor pentru realizarea integrală 
a sarcinilor de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal — premisă'esen
țială a abordării în cele mai bune 
condiții a programului vast adoptat 
de Congresul al XII-lea.

în acest cadru, se impun atenției 
aprecierile făcute în ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. ai 

ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

în telegramă se exprimă hotărîrea 
nestrămutată a întregului activ al 
societății de. Cruce Roșie, al mem
brilor acestei organizații de a desfă
șura o largă activitate de educație 
igienico-sanitară, de a antrena la ac
țiunile profilactice pe cetățenii ''pa
triei, de a-și aduce o contribuție spo
rită, printr-o participare efectivă, 
alături de unitățile sanitare și de in- 
vățămînt, la întărirea stării de să
nătate, a vigorii și forței de muncă 
a întregii națiuni. „Participantii la 
Plenara Consiliului Național al So
cietății de Cruce Roșie — se subli
niază in telegramă — își exprimă și 
cu acest prilej, în numele celor peste 
6,5 milioane de membri ai organiza
ției noastre, sentimentele lor' cele 
mai calde de dragoste, stimă și adîn- 
că recunoștință față de dumneavoas
tră, cel mai de seamă și cel mai iu
bit fiu al poporului nostru, eminentă 
personalitate a lumii contemporane, 
revoluționar cutezător consecvent, 
comunist de omenie, care vă dedicați 
întreaga viață și activitate fericirii și 
bunăstării poporului, făuririi unei 
Românii prospere, în permanentă 
ascensiune pe coordonatele progresu
lui și civilizației, liberă și indepen
dentă in rîndul națiunilor lumii**.

(Agerpres)

21—11, 18—21, 21—15, 32—20) în par
tida cu Kishazi (Ungaria), însă în 
sferturile de finală a pierdut cu 0—3 
meciul susținut în compania jucă
toarei Yan Deing (R.P. .Chineză).

în proba de simplu masculin (pri
mul tur), Simion Crișan I-â eliminat 
cu 3—2 pe englezul Day, iar Z. Bohm 
a cîștigat cu 3—2 jocul cu Thomas 
(Anglia), în turul doi, jucătorii ro
mâni au pierdut.

• Selecționata de fotbal (tineret) 
a României a întîlnit la Cairo re
prezentativa Republicii Arabe Egipt. 
Gazdele au obținut victoria cu scorul 
de 2—1 (0—0).

® în cadrul unui concurs interna
țional atletic, care a avut loc la New 
York, Mary Decker (S.U.A.) a corec
tat recordul mondial de sală în proba 
de 1 500 m, realizînd timpul de 4’00" 
8/10. Vechiul record era de 4’03” și 
aparținea atletei românce Natalia 
Mărășescu.
• în sferturile de finală ale tur

neului internațional feminin de tenis 
de la Los Angeles, Martina Navrati
lova a învins-o cu 6—0, 6—2 pe Vir
ginia Ruzici, iar Virginia Wade a eti- 
minat-o cu 6—3, 6—0 pe Sue Barker.

0 Cinci seri : DRUMUL SARD — 
16; 18; 20.
0 Albă ca zăpada și roșie ca tran
dafirul — 9,15; 11; 12.45; 14,45,
Uraganul vine de Ia Navarone — 
16,30; 19 : DOINA.
0 Copiii Iui Sanchez : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.15, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
0 A patra înălțime : BUCEGI — 

■?T6; 18; 20. • ■
0 Un polițist incomod : EXCEL
SIOR '9; Ti, 15; 13.30; 15,45: 18;
20,15, AURORA - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Nici Ko dovadă pentru crimă : 
LIRA — 16; 18; 20.
0 Răzbunarea panterei roz : PA
CEA — 15,30; 17,30: 19,30. COSMOS
— 15,30; 17,30: 19.30.
0 Misiunea Capricorn unu : DA
CIA — 9: 11,45; 14,15; 17; 19,45.
0 Cianura și picătura de ploaie î 
COTROCENI — 15; 17,15: 19,30.
O Safari Express : GRIVITA — 9; 
11,15: 13,30: 15.45; 18; 20.15:
0 Cine mă strigă?: FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
e Marea neliniște ; GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15.30; 17,45: 20.
© Ora zero : VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.

P.C.R., care a dezbătut Raportul și 
Comunicatul privind îndeplinirea pla
nului pe anul 1979.

Sînt deosebit de îmbucurătoare re
zultatele obținute în activitatea eco- 
nomico-socială in cursul anului 1979, 
anul Congresului al XII-lea al parti
dului, rezultate concretizate,. între 
altele. în ritmurile inalte de dez
voltare a economiei, accelerarea pro
cesului de modernizare a producției, 
accentuarea laturilor calitative ale 
activității economice, intensificarea 
procesului de dezvoltare armonioasă, 
echilibrată a tuturor județelor, am
plificarea relațiilor economice ex
terne, ca și în multiplele măsuri de 
ridicare a nivelului de trai ai popu
lației. în același timp, semnalarea, în 
spiritul exigentei proprii partidului 
nostru, a unor serioase deficiente si 
rămîneri în urmă în realizarea pla
nului mobilizează și îndeamnă la 
intensificarea activității in toate do
meniile — mai ales că in luna ia
nuarie planul producției fizice nu 
a fost realizat integral intr-un nu
măr de unități.

După cum s-a subliniat in ședința 
Comitetului Politic Executiv, efortu
rile se cer concentrate spre folosirea 
tuturor instalațiilor și mașinilor la 
parametrii proiectați, punîndu-se or
dine desăvîrșită în asigurarea repa
rațiilor ' capitale și a bunei întreți
neri a acestora, spre realizarea indi
catorilor de eficientă, deducerea con
sumurilor materiale, economisirea 
combustibililor și a energiei, recupe
rarea materialelor, creșterea produc
tivității muncii' reducerea importuri
lor. îndeplinirea integrală a sarcini
lor de export.

Așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, dispunem de tot 
ce este necesar pentru îndeplinirea 
în bune condiții a sarcinilor de plan 
pe acest an. Esențial este ca. pretu
tindeni, în fiecare unitate,, la fiecare 
loc de muncă, să se acționeze ener
gic, cu inițiativă, cu înaltă răs
pundere

0 politică activă, în 
slujba cauzei păcii, a 
unei rodnice conlucrări

Cronica politică a săptăminii care 
se încheie consemnează anunțarea 
unui important eveniment in relați
ile româno-bulgare : vizita de prie
tenie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în R.P. Bulgaria, Ia 
invitația tovarășului Todor Jivkov. 
Se poate aprecia cu anticipație că a- 
ceastă vizită, programată pentru 
săptămîna viitoare, va fi încununată 
de deplin succes, practica dovedind 
că fiecare întîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov a 
deschis noi și ample perspective co
laborării multilaterale dintre țările 
și popoarele noastre vecine și prie- 

întruniți în adunare generală, re
prezentanții oamenilor muncii din 
cadrul întreprinderii miniere Barza, 
județul. Hunedoara, au analizat te
meinic activitatea desfășurată in 
anul 1979. Cu acest prilej s-a sub 
liniat că anul trecut producția glo
bală planificată a fost realizată în 
proporție de 100,5 la sută, producția- 
marfă de 101,8 la sută și cea netă de 
101,6 la sută.

în telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se subliniază că oamenii 
muncii de la întreprinderea minieră 
Gura Barza se angajează ca. prin
tr-o muncă susținută, prin aplicarea 
consecventă a principiului autocon- 
ducerii și autogestiunii muncitorești, 
să depășească sarcinile de plan cu

t V
DUMINICA, 10 FEBRUARIE

PROGRAMUL 1

9,00 Tot înainte I Ediție realizată in 
județul Sălaj

9,20 Film serial pentru copii : Băiatul 
furtunii (I). Producție a studiou
rilor din Australia

10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii. Ciclul „Mari o- 

pere mozartiene*'. „Nunta lui Fi
garo" (partea I)

12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,10 Serbările zăpezii. Ediția a n-a 

1980
16,05 Șah
16.15 Anul sportiv 1979 (partea a Vl-a)
17.15 Imagini din Iran
17.30 Muzică ușoară românească
17,4'5 Cutezători spre viitor. Emisiune- 

concurs pentru pionieri și școlari. 
Se intîlnesc reprezentativele jude
țelor Alba și Vrancea. Realizator 
Eugen Patriche

18.50 1001 de seri
10,00 Telejurnal a In actualitate pregă

tirea alegerilor de la 9 martie
10,20 Antena „Cîntării României". Emi

siune realizată in județul Argeș
20,23 Film artistic : „Aurul ultimei spe

ranțe". Premieră pe tară
21.50 Telejurnal

PROGRAMUL 2

9,00 Teleșcoală
10,00 Concertul orchestrei simfonice a Fi

larmonicii „George Enescu"
11,45 Sărbătoarea culorilor. Documentar
12,15 Din muzica și dansurile popoare

lor
12,40 Renortaj TV : „Caii"
13.00 Desene animate
13.25 Film documentar : Continentul de 

gheață (I). Producție a studiouri
lor italiene

14.10 întilnirl muzicale
15,00 Teatru TV : „Musafirul de dumi

nică" de Petre Isnas
16.25 Documentar artistic : „Ca un sîm- 

bure de soare"

teatre
O Teatrul Național (sala miefi) : 
Un fluture pe lampă — 10; Exa-' 
menul — 15; Generoasa fundație 
— 20; (sala Atelier) : Fanteziile Iui 
Fariatlev — 10,30; Poezie, muzică, 
dans — 15,30; Zoo — 1S.

. • Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert BACIț- 
HAENDEL pentru elevii din licție. 
Orchestra „Musica Rediviva". Di
rijor : Ludovic Baci — 11.
• Opera Română : Prinț și cerșe
tor — 11; Ernani — 1S.
o Teatrul de operetă : Suzana — 
10,30; Oklahoma — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 10.30; Floriile 
unui geambaș — 19.30; (sala Gră
dina Icoanei) : Cum se numeau 
cei patru Beatles 7 — 10: Infide
litate conjugală —(J15: Anecdote 
provinciale — 19,30.
n Teatrul Mic : Nebuna din 
Chaillot — 10,30; Pluralul engle
zesc — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 20.
o Teatrul „Nottara" (sala Ma-

tene. Dealtfel, după cum s-a anun
țat, în lumina hotăririlor adoptate la 
precedenta întîlnire la nivel înalt, 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico-știin- 
țifică, întrunită la Sofia, a stabilit 
noi acțiuni concrete de extindere a 
conlucrării româno-bulgare în diver
se domenii de activitate.

Numeroase întîlniri și convorbiri 
politice purtate la București în a- 
ceastă săptămină. participarea Româ
niei la o serie de reuniuni externe 
conturează prezența ei activă pe pla
nul vieții internaționale, ilustrează 
pregnant preocuparea partidului și 
statului nostru pentru asigurarea unui 
climat de pace și securitate în lume, 
de înțelegere și colaborare. între 
toate națiunile.

Din bogata agendă a activității In
ternaționale românești în intervalul 
la care ne referim se detașează în
trevederea pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut-o cu delegația 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
care a prilejuit un călduros schimb 
de mesaje cu tovarășul Iosip Broz 
Tito, cu conducerea U.C.I. — precum 
și întîlnirile cu președinții partidelor 
socialiste din Belgia, cu delegația 
Partidului de Stingă — Comuniștii 
din Suedia. Pe Imgâ_reliefarea bune
lor relații existente între Partidul 
Comunist Român și partidele amin
tite, a dorinței de a lărgi și adinei 
conlucrarea bilaterală, fiecare din a- 
ceste întîlniri a oferit cadrul unor 
ample schimburi de păreri privind 
evoluțiile intervenite în viata inter
națională. Preocupare pe deplin în
dreptățită, ținîndu-se seama că in 
ultimtil timp asistăm la o' încordare 
a relațiilor dintre state, de natură să 
pună în pericol pacea și securitatea 
lumii. O concluzie dominantă pusă in 
lumină în cursul convorbirilor o con
stituie sublinierea necesității unirii 
eforturilor tuturor forțelor progresis
te și democratice din lume, a tuturor 
popoarelor pentru împiedicarea agra
vării încordării internaționale și re
venirii la politica „războiului rece", 
pentru soluționarea tuturor proble
melor litigioase dintre state exclusiv 
pe cale politică, prin tratative, pentru 
continuarea cursului spre destindere.

Pe agenda actualității— 
dezarmarea, consoli

darea destinderii
La Geneva s-au deschis în aceste 

zile lucrările Comitetului de dezar
mare, in noua sa structură, definită 
prin hotărîrile sesiunii speciale din 
1978 a Adunării Generale a O.N.U. 
Condițiile politice internaționale in 
care își începe lucrările Comitetul de 
la Geneva — moment marcat de o 
agravare a tensiunilor dintre state, 
de accentuare a tendințelor de reve
nire la . unele practici ale „războiului 
rece**, determinate Îndeosebi de în

500 000 lei la producția netă, cu 
2 500 000 lei producția globală și cu 
2 000 000 lei producția marfă și să 
acorde o atenție deosebită Îmbunătă
țirii condițiilor de muncă și viată ale 
întregului personal.

în încheierea telegramei se spu
ne : Uniți mai mult ca oricînd în ju
rul partidului, cu sentimentele cele 
mai profunde de dragoste și recu
noștință, vă asigurăm că într'egul co
lectiv de muncă din întreprinderea 
noastră este hotărît să îndeplinească 
neabătut toate sarcinile ce-i revin in 
acest ultim și hotărîtor an al cinci
nalului. in creșterea calitativă a în
tregii activități economico-sociale, 
pentru a contribui cu eforturi sporite 
la dezvoltarea multilaterală a patriei 
socialiste libere și independente.

16,50. Seară de balet : ,,Romeo și Ju-
lieta" de Serghei Prokofiev

18.20 Muzică populară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal o în actualitate pregă

tirea alegerilor de la 9 martie 
19,2<f Telerama. Emisiune de Dumitru

Tănăsescu
19.50 Film documentar : Rinul iși caută 

drumul spre mare. Coproducție 
româno-olandeză

20.10 Lucrări muzicale de mare popu
laritate

20.55 Generații In dialog
21.20 Seară de romanțe
21.50 Telejurnal

LUNI, 11 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1

16.00 Emisiune în limba maghiară
18.50 100.1 de seri 
19,00 Telejurnal
19.45 în actualitate : pregătirea alege

rilor de la 9 martie !
19.55 La ordinea zilei în economie. Ma

terialele refoloslblle in balanța 
dezvoltării

20.05 Cadran mondial
20,25 Orizont tehnico-știlnțific
20.45 Roman-folleton : Gustav cel do 

fier. Ultimul episod
21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2 * J

16.00 Cenacluri ale- tineretului f* '
16.30 Momente ale simfonismului ro

mantic .
17.30 Din tainele meseriilor: Lemnul

Înnobilat de mina omului
17.50 Plai de cîntec. plai de dor — pro

gram muzical-folcloric
13.10 Publicitate
18,15 Istoria civilizațiilor balcanice. Epi

sodul 1 : Oamenii pămlntului
18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19.45 în actualitate : pregătirea alege

rilor de la 9 martie !
19,55 De la A la... infinit — «elecțiuni 
20,4'5 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
21,00 Pagini alese din creația compozito

rului Tudor dortea
21,35 Telejurnal

gheru) ; Idloata — 15; Coriolan — 
19,3'1; (sala Studio) : Inele, cercel, 
beteală — 10,30: Craii de Curtea 
Veche — 15,30; Scoica de lemn 
— 19.
O Teatrul Gluleștl (sala Majes
tic) ; Totul tn grădină — 10: A 
cincea lebădă — 19,30; (sala Glu- 
lești) : Haina cu două fețe — 10:
19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Me- 
nahem Mendel, om de afaceri — 
11; Un gînd, o lacrimă, un zimbe»

18,30. . - . -
a Teatrul7 Șafirid-riiuileal „C, Tă- 
nașe" (sala Savoy) : De la Cără
buș la . Savoy — 19,30; (sala Vic
toria) : Boenia rîdc, clntă și dan
sează — 19,30.
a Teatrul „Ion Vasilescu" : Ucu- 
Ultucu — 10; Bunica se mărită — 

'15; 19,30.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (sala Studio) : De dor, 
de dragoste — 16,30: 19
o Teatrul „Ion Creangă" : Albă 
ca zăpada și cei 7 pitici — 10.30; 
Băiatul cu floarea — 17.
q Teatrul „Țăndărică" : Punguța 
cu doi bani — 10; 12; Pescarul șl 
norocul — 17,
e Circul București : „Atracțiile 
circului bulgar" — 10: 16; 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
D-ale carnavalului — 19.30.

cercările de reîmpărțire a zonelor de 
influență — reliefează cu putere cit 
de actuală, cit de stringentă este 
angajarea negocierilor din cadriț'^-- 
cestui organism pe făgașul acțiur' .' 
practice, concrete, în direcția opi.rH 
cursei înarmărilor, a înfăptuirii 
dezarmării. In lumina acestei cerințe 
majore apare și mai pregnant însem
nătatea propunerilor României, rea
firmate în Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XII-lea al P.C.R. — capitolul din 
raport referitor la dezarmare fiind 
difuzat, după cum se știe, ca docu
ment oficial în Comitetul de dezar
mare și aflîndu-se pe masa de lucru 
a delegaților. O deosebită importanță 
ar avea în acest sens, așa cum a 
propus România, trecerea la reduce
rea cheltuielilor militare, lichidarea 
bazelor militare străine, retragerea 
în interiorul frontierelor naționale a 
tuturor trupelor și armamentelor 
străine, reducerea treptată a armate
lor naționale, diminuarea activității 
blocurilor militare și apoi desființa
rea lor simultană.

Fără îndoială că abordarea în spirit 
constructiv a acestor aspecte, conve
nirea unor măsuri in această direcție 
s-ar înscrie ca un factor de reducere 
a tensiunii internaționale, ar de
monstra posibilitatea înaintării spre 
înfăptuirea obiectivului vital al 
dezarmării.

Evoluțiile din sudul continentului 
african și îndeosebi din Rhodesia s-au 
aflat în centrul atenției conferinței 
ministeriale a Organizației Unității 
Africane, întrunită la Addis Abeba 
intr-un moment in care pe scena po
litică rhodesiană au apărut o serie 
de elemente de încordare, ca urmare 
a Încălcărilor acordului de la Londra. 
Rezoluția supusă .dezbaterii cere ga
rantarea de alegeri libere si corecte, 
reîntoarcerea tuturor refugiatilor in 
țară și retragerea totală a trupelor 
sud-africane. Anterior, Consiliul de 
Securitate, convocat într-o ședință 
specială consacrată „situației explo
zive din Rhodesia", a adoptat o re
zoluție similară, condamnînd cu fer
mitate R.S.A. pentru amestecul său 
în problemele interne ale Rhodesiei 
și cerînd respectarea deplină și 
imparțială a acordului de la Londra, 
pentru crearea statului independent 
Zimbabwe — cerință majoră a pro
movării destinderii pe continentul 
african, a cauzei păcii in lume.

★
Evenimentele acestei săptămini vin 

să confirme o dată mai mult justețea 
aprecierilor partidului și statului nos
tru privind evoluția vieții internațio
nale, ă pozițiilor și activității con
structive a României socialiste în ve
derea soluționării problemelor strin
gente ale omenirii contemporane 
potrivit intereselor și aspirațiilor de 
pace, independență și progres ale 
tuturor popoarelor.

Ada GREGORIAN 
Dumitra ȚINU
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care, prin întreaga lor activitate profesională, politică și 
obștească, sînt în primele rînduri ale activității pentru edi
ficarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism.Oameni ai muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, făuritori ai viitorului comunist al patriei noastre!

Rezolvarea justă, în spiritul concepției revoluționare 
marxist-leniniste, a problemei naționale constituie una din 
marile cuceriri ale construcției socialiste în patria noastră, 
ale politicii Partidului Comunist Român. Toți fiii țării, români, maghiari, germani și de alte naționalități, au asigurate condiții egale de muncă și de viață, acționînd în spiritul' patriotismului socialist, al frăției și unității, al conlucrării tot mai strînse pentru ridicarea patriei comune, Republica Socialistă România, pe noi trepte de progres și civilizație, pentru creșterea continuă a prestigiului său în lume.Așa cum a dovedit viața, o adevărată egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor țării este garantată, în primul rind, de creșterea potențialului economic al tuturor județelor și localităților. Pornind de la această realitate, Programul partidului, Directivele și Programul-directivă de de voltare economico-socială a României în profil teritorial în j-arțoada 1981—1985, adoptate de Congresul al XII-lea al P.C.^L, asigură amplasarea echilibrată a forțelor de producție pe întregul teritoriu al patriei, pentru valorificarea superioară a resurselor materiale și de muncă existente în fiecare zonă, apropierea județelor în ce privește nivelul producției globale pe locuitor și folosirea resurselor umane, sistematizarea și modernizarea orașelor, comunelor și satelor, crearea tuturor condițiilor ca egalitatea în drepturi să devină tot mai efectivă, tot mai reală pentru fiecare cetățean al României socialiste.Frontul Democrației și Unității Socialiste va acționa statornic și în viitor pentru consolidarea frăției și unității dintre oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare, pentru perfecționarea conlucrării lor tot mai strînse în munca și lupta închinată făuririi societății socialiste și comuniste pe pămîntul României.
Cetâțene și cetățeni!

Votînd candidații Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, votați pentru 
întărirea frăției și unității dintre toți 
fiii țării, fără deosebire de naționalitate, 
pentru afirmarea neîngrădită a tuturor 
cetățenilor în viața politică, economică 
și socială, pentru făurirea viitorului co
munist al patriei noastre comune, 
România socialistă!

Cetâțene 
ale României!în țara noastră este asigurată egalitatea deplină în drepturi a femeii, sînt create toate condițiile pentru ca milioanele de femei, care reprezintă peste jumătate din populația României, să se manifeste ca o puternică forță socială, par- ticipînd activ la viața politică, economică și socială, la activitatea generală de conducere a statului, la progresul multilateral al patriei.

r'înd o înaltă apreciere spiritului de abnegație al femei- 
ioT, mtribuției lor la realizarea sarcinilor în domeniul pro
ducției materiale și al vieții spirituale, la educarea tinerei 
generații, la dezvoltarea și întărirea familiei, partidul și sta
tul nostru vor acorda în viitor o și mai mare atenție pro
movării femeilor în toate sferele activității sociale, în munci 
de conducere la toate nivelurile, pe măsura ponderii și ro
lului lor în viața societății.înscrierea pe listele de candidați în alegeri a unui mare număr de femei constituie o expresie a democrației noastre socialiste, o dovadă a grijii permanente pentru asigurarea participării tot mai active a femeilor la conducerea societății, o garanție că masele largi de femei își vor pune tot mai puternic în valoare energia, talentul, spiritul gospodăresc, contribuind într-o măsură permanent sporită la mersul înainte al construcției socialiste și comuniste în România. Femei de la orașe și sate!

Votînd candidații Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, votați pentru 
viața voastră nouă, socialistă, pentru 
programul Partidului Comunist Român 
de afirmare tot mai puternică a femei
lor în toate domeniile de activitate, în 
conducerea societății noastre, pentru 
fericirea familiilor și viitorul luminos al 
copiilor voștri, pentru prosperitatea 
României socialiste!Tineri ai României socialiste!Societatea noastră socialistă creează condiții pentru ca voi să vă puteți împlini năzuințele cele mai înalte, pentru ca talentul și elanul vostru tineresc să servească dezvoltării multilaterale a României ! Voi sînteți viitorul națiunii noastre socialiste, cei care continuați împlinirile și proiectele de astăzi, înfăptuind cu entuziasm și dăruire politica Partidului Comunist Român.

Minunatul nostru tineret, organizația sa revoluționară 
— UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST — sînt prezențe 
active pe întregul front al construcției socialiste, participînd 
la înfăptuirea marilor obiective naționale, a hotăririlor 
adoptate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist 
Român.
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Tinere și tineri!
în spiritul dragostei față de patrie și partid, al tradiții

lor glorioase și al marilor cuceriri revoluționare ale poporu
lui nostru, învățați și pregătiți-vă tot mai temeinic pentru 
muncă și viață ! Munciți cu abnegație pentru înfăptuirea 
operei de construcție socialistă în România ! Urmați îndem
nul celui mai iubit fiu al poporului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a vă însuși cele mai înalte cuceriri ale științei 
și tehnicii, concepția revoluționară despre lume, pentru a 
putea duce mai departe făclia progresului, socialismului și 
comunismului în România !Tineri muncitori, țărani, intelectuali!Studenți și elevi!

Votînd candidații Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, votați pentru 
împlinirea propriilor voastre aspirații 
spre progres și fericire, pentru viitorul 
luminos al României!

Cetâțene și cetățeni!întreaga evoluție a vieții internaționale confirmă realismul și justețea politicii externe a Partidului Comunist Român. Pe plan internațional crește tot mai puternic lupta popoarelor pentru eliminarea politicii imperialiste de forță și dictat, pentru afirmarea independentă a tuturor națiunilor lumii, pentru destindere, pace și colaborare echitabilă între state. Se face, totodată, simțită și o altă tendință —. spre menținerea sferelor de influență și dominație, spre o nouă reîmpărțire a acestora, ceea ce perpetuează pericolul la adresa independenței naționale și păcii. Iată de ce, ținînd seama de situația politică internațională, Partidul Comunist 
Român, statul nostru socialist acționează permanent pentru 
pace și colaborare internațională, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, fără arme și fără războaie, pentru 
o nouă ordine economică mondială, pentru democratizarea 
relațiilor internaționale și se preocupă totodată de apărarea 
vieții pașnice, a cuceririlor revoluționare, a independenței 
și suveranității naționale a poporului nostru.Militari, membri ai gărzilor patriotice, oameni ai muncii!

Apărarea patriei este sarcina întregului popor. în acest 
scop, se va acționa și în viitor pentru întărirea capacității de 
apărare a țării, a. armatei noastre, a nivelului de pregătire militară a gărzilor patriotice, a tineretului, a tuturor oamenilor muncii.

Frontul Democrației și Unității Socialiste vă adresează 
chemarea.de a vă pregăti exemplar pentru a fi la înălțimea 
îndatoririi sacre ce vă revine de a apăra'Orînduirea noastră 
socialistă, i independența, suverânițateâ și.integritatea terito
rială a României, munca și liniștea întregii națiuni !

Votînd candidații Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, votați pentru 
asigurarea muncii pașnice a poporului 
nostru, pentru independența și suvera
nitatea patriei, pentru cauza socialis
mului, păcii și colaborării în lume! 

Tovarășe și tovarăși!Frontul Democrației și Unității Socialiste se prezintă în fața alegătorilor cu programul de politică, externă al Partidului Comunist Român și al statului nostru socialist ; în spiritul acestui program, România va participa activ la viata internațională și, împreună cu celelalte țări iubitoare de pace, va milita, cu toată energia pentru soluționarea constructivă a problemelor care confruntă omenirea contemporană, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.De la alegerile precedente, țara noastră a depus o rodnică și amplă activitate internațională. în acești ani, patria noastră și-a sporit prestigiul în rîndul națiunilor lumii, pre- . ședințele său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personalitate marcantă a lumii contemporane, fiind recunoscut și stimat pe toate meridianele globului ca promotor al cauzei păcii, socialismului, libertății și independenței popoarelor. Astăzi, 
România întreține relații diplomatice eu 134 de state și 
dezvoltă raporturi economice cu peste 140 de țări.Continuînd această politică, statul nostru va milita și în viitor pentru deplina egalitate în drepturi a tuturor popoa
relor, respectul riguros al independenței și suveranității 
naționale, neamestecul în treburile interne și avantajul re
ciproc, nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța în 
raporturile interstatale, soluționarea exclusiv pe cale paș
nică a oricăror probleme litigioase.Frontul Democrației și Unității Socialiste va pune și în viitor în centrul activității șale externe adîncirea și lărgirea 
colaborării între toate țările socialiste, pornind de la convingerea că aceasta servește atît intereselor poporului nostru, cît și intereselor tuturor statelor socialiste, cauzei socialismului și păcii în lume.

O deosebită atenție se va acorda adîncirii și diversificării 
relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, 
cu toate statele care au pășit pe calea evoluției de sine stă
tătoare și militează împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de forță și dictat, pentru dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale, de a-și făuri viitorul așa cum și-l dorește.în spiritul principiilor coexistenței pașnice, Frontul Democrației și Unității Socialiste va acționa pentru lărgirea 
participării României la diviziunea internațională a muncii, 
la schimbul mondial de valori, la diversificarea raporturi
lor țării noastre cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.

Unul din obiectivele de mare însemnătate ale politicii 
noastre externe este înfăptuirea securității și păcii în Eu
ropa. în acest scop, Frontul Democrației și Unității Socialiste va contribui activ la promovarea politicii partidului și statului nostru privind înfăptuirea, ca un tot unitar, a Actului final de la Helsinki, dezvoltarea colaborării economice, culturale, științifice, turistice între statele europene, 
amplificarea relațiilor bazate pe respect reciproc cu statele 
vecine, cu statele din Balcani, din întreaga lume.

Unul din dezideratele vitale ale contemporaneității este 
înfăptuirea dezarmării generale, în primul rind a dezarmării 
nucleare, în interesul fiecărui popor, al dezvoltării civilizației întregii omeniri. România a prezentat în acest sens o serie de propuneri ce s-au bucurat de o largă audiență internațională. Frontul Democrației și Unității Socialiste va desfășura în continuare o activitate -neobosită pentru făurirea unei lumi fără arme și fără războaie, pentru ca uriașele resurse materiale și umane de care dispune omenirea să fie folosite numai în slujba păcii și bunăstării popoarelor.între problemele fundamentale ale lumii contemporane 
se situează lichidarea subdezvoltării, a împărțirii lumii în 
țări bogate și sărace, edificarea unei noi ordini economice 

internaționale, care să permită fiecărui popor accesul liber 
la comorile științei și civilizației, participarea neîngrădită ia 
schimbul de valori materiale și spirituale cu celelalte po
poare. Frontul Democrației și Unității Socialiste va sprijini cu hotărîre și în viitor eforturile îndreptate spre înfăptuirea acestor obiective, de care depind evoluția normală a vieții internaționale, aplanarea, stingerea și evitarea stărilor de tensiune, a fenomenelor de instabilitate și criză economică, accelerarea progresului fiecărei țări, în primul rînd al celor rămase în urmă.

Frontul Democrației și Unității Socialiste sprijină activ 
politica partidului avînd ca scop democratizarea relațiilor 
dintre state, perfecționarea și creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în viața internațională, participarea largă, 
în condiții de deplină egalitate, a tuturor statelor, fără 
deosebire de mărime, putere economică și militară sau orîn
duire socială, la soluționarea marilor probleme ale vieții 
mondiale actuale.Frontul Democrației și Unității Socialiste își reafirmă convingerea că în lume există forțe capabile să asigure continuarea cursului spre destindere, să preîntîmpine o nouă conflagrație mondială, să contribuie la rezolvarea problemelor litigioase pe cale pașnică, să determine instaurarea unui climat de securitate și colaborare rodnică între națiuni.

Frontul Democrației și Unității Socialiste va face totul 
pentru afirmarea unei politici noi, de progres, pace și destin
dere pe plan internațional, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noastră. 
Cetâțene și cetățeni!

Votînd pentru candidații Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, votați 
pentru înfăptuirea politicii externe a 
Partidului Comunist Român, a Repu
blicii Socialiste România, de pace și 
colaborare internațională, în consens 
cu interesele poporului nostru, ale so
cialismului, păcii, securității, destinderii 
și colaborării echitabile între națiuni, 
votați pentru creșterea prestigiului in
ternațional al țării, pentru sporirea con
tribuției sale la edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte!

Tovarășe si tovarăși! 
Cetâțene și cetățeni! 
Fii devotați ai 
României socialiste!Viața demonstrează convingător justețea politicii Partidului Comunist Român, capacitatea sa de a aplica în mod creator concepția revoluționară materialist-dialectică la condițiile concr.ete ale țăril.noastre, de a-și îndeplini cu cinste 
măreața misiune istorică de forță politică conducătoare a 
societății.Tot ce am realizat în acești ani de exemplară dăruire a întregii națiuni în vasta operă de muncă avîntată, de entuziastă edificare socială este indisolubil legat de politica promovată cu consecvență și clarviziune științifică de Partidul Comunist Român.

Poporul privește cu încredere Partidul Comunist Român, 
urmează cu puternic devotament politica sa înțeleaptă, 
realistă, mobilizatoare, politica certitudinii mărețelor noas
tre deveniri de azi și de mîine.

Mîndru că în fruntea sa are un partid încercat, cu o în
delungată și eroică tradiție revoluționară, fidel apărător al 
idealurilor supreme ale națiunii, al cauzei păcii și colabo
rării internaționale, poporul român vede în partid chezășia 
libertății și bunăstării sale, a suveranității și independenței 
patriei, a viitorului său luminos, așa cum l-a conturat parti
dul în istoricul Program de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comu
nism, în documentele Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.Adeziunea deplină, viguroasă a tuturor fiilor țării, indiferent de naționalitate, la hotărîrile celui de-al XII-lea Congres al partidului a pus cu putere în evidență faptul că 
poporul nostru înaintează ferm, ireversibil pe calea socia-, 
lismului, nimic nefiindu-i mai scump decît cauza indepen
denței și libertății, unitatea de nezdruncinat în jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul Nidolae 
Ceaușescu, garanția de neclintit a drumului României spre 
noi și mărețe împliniri.

Trăiască eroicul nostru popor, făuritor al celei mai 
drepte și umane orinduiri pe pămîntul României!

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România!

Trăiască Partidul Comunist Român, forța politică 
conducătoare a societății, călăuza încercată a poporului 
nostru spre zorile luminoase ale comunismului!

Trăiască unitatea de nezdruncinat a întregului nostru 
popor în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu!

Să triumfe lupta unită a popoarelor pentru pace, 
colaborare, pentru o lume mai bună și mai dreaptă!

Trăiască victoria în alegeri a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste!

CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Cetâțene și cetățeni!
Frontul Democrației și Unității So

cialiste vă cheamă ca prin votul de la 
9 martie să dați glas hotărîrii voastre 
nestrămutate de a înfăptui mobiliza
toarele hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Român, 
să contribuiți cu toată energia, price
perea și răspunderea la transpunerea 
în viață a politicii interne de progres 
și prosperitate, concepută și condusă 
cu mînă sigură de partidul nostru, la 
realizarea politicii sale de pace, prie
tenie și colaborare între popoare!

STRÎNS UNIȚI ÎN JURUL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, AL SECRETARULUI SĂU GENERAL, TOVARĂ
ȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ÎNAINTE, CU FORȚE NOI, 
SPORITE, SPRE O ROMÂNIE MAI ÎNFLORITOARE ȘI 
MAI PROSPERA, AȘA CUM I-A FOST CU STRĂLUCIRE 
CONTURAT VIITORUL DE CONGRESUL AL XII-LEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, SPRE FĂURIREA 
VISULUI DE AUR AL POPORULUI NOSTRU — COMU
NISMUL !

Oameni ai muncii 
de la orașe și sate! 
Cetâțene și cetățeni, 
tovarăși!

Candidații Frontului Democrației și Unității Socialiste 
în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională și 
consiliile populare județene, municipale, orășenești și co
munale se angajează solemn în fața întregului nostru popor 
să acționeze cu abnegație patriotică și devotament comunist 
pentru realizarea hotăririlor Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, pentru înflorirea multilaterală a 
scumpei noastre patrii, pentru înaintarea glorioasă a 
României pe calea socialismului și comunismului.Nimic nu va fi mai presus pentru cei ce vor fi învestiți cu marpa încredere a alegătorilor decît slujirea patriei, apărarea cu fermitate a unității naționale, a cuceririlor revoluționare, asigurarea progresului și bunăstării generale, afirmarea tot mai prestigioasă a științei, artei și culturii, perfecționarea și adîncirea democrației socialiste, în spiritul creator și generos al documentelor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, al realităților statornicite în relațiile social-politice din România. Gîndul și fapta celor aleși vor fi una cu gîndul și fapta țării: de a face totul pentru înflorirea patriei noastre scumpe, pentru prezentul ei demn și dinamic, pentru viitorul ei strălucit !
Cetâțene și cetățeni!

Votați cu încredere și răspundere 
civică pe cei mai buni dintre cei buni, 
pe cei care, prin munca și viața lor, 
vă oferă garanția că vă vor reprezenta 
cu cinste și devotament în organele 
puterii de stat, că vor acționa cu ho
tărîre și răspundere pentru slujirea 
intereselor obștești, pentru unirea efi
cientă a tuturor eforturilor spre împliniri 
durabile, că vor face totul pentru a 
adăuga noi și luminoase pagini în mă
reața carte a împlinirilor socialiste în 
scumpa noastră patrie!

Spre cinstea prezentului pe carb îl 
trăim, spre gloria viitorului luminos pe • 
care-l făurim cu brațele, inimile și 
mintea noastră, votați candidații Fron
tului Democrației și Unității Socialiste!

chemarea.de


DELHI; Conferința O. N. U. D. I. 
și-a încheiat lucrările

IN ULTIMA ȘEDINJĂ PLENARA A FOST ADOPTAT 
DOCUMENTUL „GRUPULUI CELOR 77"

DELHI 9 (Agerpres). — Corespon
dență de la Gh. Cercelescu: La pa
latul Vigyan Bhavan din Delhi s-au 
Încheiat, sîmbătă, lucrările celei de-a 
treia Conferințe generale a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare Industrială (O.N.U.D.L), la care 
au participat delegați din aproape 140 
de țări, reprezentanți ai agențiilor 
specializate ale O.N.U., observatori 
din partea' unui mare număr de or
ganizații guvernamentale și neguver
namentale, precum și a unor mișcări 
de eliberare națională.

România a fost reprezentată de o 
delegație condusă de Alexandru Măr- 
găritescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

Timp de trei săptămîni, partici- 
panții au examinat evoluția situației 
economice și sociale mondiale și au 
încercat să găsească mijloacele ca
pabile să accelereze procesul indus
trializării în statele rămase in urmă 
pe plan economic, în vederea atin
gerii obiectivului stabilit la preced 
denta conferință generală a organi
zației (Lima, martie 1975), potrivit 
căruia țările in curs de dezvoltare

Manifestări consacrate României
SOFIA 9 (Agerpres). — La Aca

demia de științe sociale și conducere 
socială de pe lingă C.C. al P.C. 
Bulgar, ambasadorul țării noastre la 
Sofia, Petre Duminică, a făcut o ex
punere in care a înfățișat obiectivele 
dezvoltării României socialiste în 
perioada următoare, in lumina docu
mentelor adoptate de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român.
Au luat parte Gancio Ganev, membru 

al C.C. al P.C. Bulgar, rectorul aca
demiei, activiști ai C.C. al P.C.B., 
cadre didactice, cursanți.

PRAGA 9 (Agerpres). — în orașul 
Humpolec, localitate cehoslovacă eli
berată de armata română, a avut loc 
o seară consacrată țării noastre. Cu 
acest prilej s-.a deschis expoziția do
cumentară de fotografii „România 
azi". Bibliotecii orașului i-a fost 
oferit in dar un set de volume, 
între care lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, documentele celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R., studii eco
nomice, politice, istorice și sociale 
privind tara noastră.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost subliniate succesele 
obținute de țara noastră, liniile direc
toare ale dezvoltării social-economice 
stabilite de cel de-al XII-lea Congres 
al P.C.R., precum și politica externă 
a României socialiste pentru asigu
rarea păcii în întreaga lume.

Cu același prilej, ansamblul or
ganizației orășenești de pionieri a 
interpretat cintece românești; au 
fost prezentate filme documentare 
despre țara noastră.

A luat parte O. Krumpl, președin
tele comitetului national orășenesc, 
alte oficialități. Au fost prezenți 
membri ai ambasadei române.

BERNA 9 (Agerpres). — La Muzeul 
de arte decorative din Lausanne, 

REAUTAHLE VORBESC: iată cum arată drepturfle deițocratice în lumea capitalului

ar urma să-și sporească Ia 25 la sută 
(față de 9 la sută în prezent) pon
derea în producția industrială mon
dială, pînă în anul 2000. Negocierile, 
care s-au dovedit a fi deosebit de 
complexe și anevoioase, au fost pur
tate pe marginea propunerilor de 
măsuri concrete prezentate conferin
ței de „Grupul celor 77".

In ciuda eforturilor depuse de ță
rile în curs de dezvoltare și a spiri
tului de colaborare de care au dat 
dovadă aceste state, negocierile pe 
marginea documentului prezentat de 
„Grupul celor 77“ nu au dus la un 
consens, deoarece statele occidentale 
industrializate s-au opus principale
lor prevederi ale proiectelor respec
tive. în special celor privind proble
mele financiare, comerțul cu produse 
manufacturate, restructurarea indus
triei mondiale, defalcarea obiectivelor 
de la Lima și sistemul de consultări 
din cadrul O.N.U.D.I.

Supus la vot în cadrul ultimei șe
dințe plenare, documentul „Grupului 
celor 77“ a fost adoptat ; țările occi
dentale industrializate au votat îm
potriva lui, iar o serie de alte state 
nu au participat la vot.

care găzduiește expoziția de costume 
și podoabe populare românești, a 
avut loc o seară de muzică româ
nească.

Renumitul muzicolog elvețian, 
Marcel Cellier, a vorbit despre spe
cificul muzicii și instrumentelor popu
lare românești, expunere ilustrată cu 
înregistrări originale și diapozitive. 
Au participat reprezentanți ai auto
rităților din cantonul Vaud, critici 
muzicali și de artă, reprezentanți ai 
Asociației de prietenie helveto-ro- 
mâne, ziariști.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei române la Berna.

'AGENȚIILE DE PRESĂ
- pe scurt

IMPAS IN CONFLICTUL DE MUNCA DIN MAREA BRITANIE. In urma 
întreruperii negocierilor dintre reprezentanții sindicatelor și cei ai com
paniei „British Steel Corporation" (B.S.C.), impasul este total, circa 150 000 
de muncitori de la această oțelărie naționalizată aflîndu-se în grevă de 
aproximativ șase săptămîni. Secretarul general al principalei uniuni 
sindicale din acest sector industrial, Bill Sirs, a acuzat conducerea firmei 
de a-i fi indus în eroare pe reprezentanții sindicali. Potrivit agenției France 
Presse, acțiunea grevistă ar putea continua alte cîteva săptămîni.

ÎNȚELEGERI de colaborare 
IN DOMENIUL ARTISTIC. — La 9 
februarie s-au încheiat la Berlin 
înțelegerile de colaborare pe anii 
1980—1981 între Agenția română de 
impresariat artistic și Direcția pen
tru teatru și orchestre și Agenția 
de impresariat artistic a R. D. 
Germane.'

In prezența tovarășului 
Todor Jivkov

Sesiunea Consiliului popular 
al orașului Solia

SOFIA 9 (Agerpres). — La sesiu
nea Consiliului popular al orașului 
Sofia, desfășurată în prezența primu
lui secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, s-a 
făcut un bilanț al dezvoltării capita
lei în anul ce a trecut — anunță 
agenția B.T.A. în raportul prezentat 
la sesiune s-a subliniat că, sub con
ducerea organizației orășenești de 
partid, anul trecut a continuat dez
voltarea intensivă a economiei capi
talei, ampla activitate în construcții, 
perfecționarea organizării socialiste a 
muncii, s-a extins participarea oa
menilor muncii la activitatea consi
liilor populare.

A luat cuvîntul Todor Jivkov, care 
s-a referit la probleme actuale ale 
dezvoltării economiei orașului Sofia.

„Europa trebuie 
transformată într-o 
regiune a stabilității 

și cooperării1'
Declarațiile președintelui 
P.S.D. din R.F. Germania, 

Willy Brandt
VIENA 9 (Agerpres). — Intr-un ar

ticol publicat de ziarul austriac 
„Arbeiter Zeitung", Willy Brandt, 
președintele P.S.D. din R.F. Germa
nia, subliniază necesitatea de a se 
acționa cu și mai multă vigoare pen
tru a transforma Europa într-o re
giune a stabilității. în context, auto
rul relevă utilitatea continuării con
tactelor și tratativelor, a conferințelor 
și reuniunilor consacrate acestui țel. 
Este necesar, de asemenea, scrie 
Willy Brandt, să se contribuie la toa
te inițiativele noi care au ca scop în
lăturarea conflictelor, extinderea coo
perării între, țări cu orînduiri sociale 
diferite. La aceasta trebuie să-și 
aducă aportul și viitoarea reuniune 
de la Madrid a țărilor participante la 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa, reuniune care tre
buie să fie minuțios pregătită.

STATUL INSULAR SAINT VINCENT 
Șl GRENADINE, fostă colonie bri
tanică din Antile devenită recent 
independentă, a cerut oficial admi
terea sa în rîndul țărilor membre ale 
O.N.U. In cazul aprobării cererii, 
Saint Vincent și Grenadine va 
deveni al 153-lea stat membru 
al O.N.U.

Mîine se deschide al VlII-lea Congres 
al/ P. M. II. P.

CORESPONDENȚA DIN VARȘOVIA
La Palatul științei și culturii din centrul capitalei poloneze se vor 

deschide luni lucrările celui de-al 8-lea Congres al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, eveniment de importantă istorică în viata parti
dului și poporului din tara prietenă.

în rîndul delegaților ce vor lua 
loc in marea aulă a palatului — 
sînt reprezentați peste 3 milioane 
membri si candidați ai P.M.U.P. — 
vor fi muncitori, reprezentanți ai 
oamenilor muncii de la sate, acti
viști din administrația de stat și 
economie, oameni de știință și cul
tură, ingineri și tehnicieni. Se vor 
afla, de asemenea, veterani ai miș
cării muncitorești poloneze și ai 
luptei pentru eliberare națională.

Congresul va oferi prilejul unui 
bilanț al realizărilor dobindite in 
anii ce s-au scurs de la congresul 
precedent — ani de activitate in
tensă și de izbinzi pe toate frontu
rile construcției socialiste. Totodată, 
vor fi abordate problemele fun
damentale ale viitorului patriei, 
care și-au găsit reflectarea in do
cumentele prezentate spre dezbatere 
întregului partid și popor.

Pregătirile pentru cel de-al 
VlII-lea Congres s-au desfășurat 
intr-un climat de mobilizare gene
rală a colectivelor de oameni ai 
muncii in vederea îndeplinirii sar
cinilor de plan. Sprijinul oameni
lor muncii fată de programul parti
dului iși găsește de asemenea ex
presie in numeroase scrisori adre
sate, in aceste zile, Secretariatului 
C.C. al P.M.U.P., instanțelor de 
partid — scrisori în care comuniș

Economia R. P.
VARȘOVIA 9 (Agerpres). — Co

municatul Direcției centrale de sta
tistică a R.P. Polone privind înde
plinirea planului de dezvoltare so- 
cial-economică a țării pe anul 1979, 
difuzat de agenția P.A.P., arată că, 
în comparație cu 1978, producția in
dustrială a crescut cu 2,8 la sută, față 
de creșterea planificată, de 5,1 la 
sută, producția agricolă a scăzut în 
medie cu 1,4 la sută, iar sporul 
venitului național s-a diminuat cu 
2 la sută față de anul precedent. 
Consumul de bunuri materiale achi
ziționate pe baza veniturilor popu-

IVAN GOȘNIAK A ÎNCETAT I 
DIN VIAȚĂ. După cum anunță 
agenția Taniug, Ivan Goșniak, erou 
național, general de armată și j 
membru al Consiliului Federației 
al R.S.F. Iugoslavia, a încetat din i
viață, vineri noaptea, la Belgrad.

NOUL GUVERN ISLANDEZ —
Lâ Reykjavik a fost anunțată com
ponența noului cabinet de coaliție, I 
alcătuit, după două luni de criză 
politică, de Gunnar Thoroddsen, 
vicepreședinte al Partidului înde- | 
pendenței. in noul guvern, din care 
fac parte reprezentanți ai Partidu- < 
lui Progresist și ai Alianței Popu
lare, portofoliul afacerilor externe I 
îi revine lui Olafur Johanneson.

POPULAȚIA BRAZILIEI este in | 

prezent de 124 milioane locuitori, 
marcând o creștere de 17 milioane l 
persoane în ultimii cinci ani. în 
orașul Sao Paulo, unul din cele I 
mai mari din emisfera vestică a 
Pământului. locuiesc aproximativ 
9 500 000 persoane. La 1 septembrie | 
1980 va începe un nou recensămint 
general al populației țării. 

tii urează succes celui mai înalt 
forum al partidului.

Varșovia — frumosul oraș de pe 
Vistula — a căpătat în aceste zile- 
aspectul caracteristic marilor eve
nimente, străzile capitalei poloneze 
fiind îmbrăcate în haine de sărbă
toare. Pe marile artere flutură 
steaguri de partid și de stat, iar pe 
imense pancarte arborate pe fron
tispiciul clădirilor sînt înscrise lo
zinci. Chemarea predominantă 
„Pentru dezvoltarea continuă a 
Poloniei socialiste, pentru bună
starea poporului polonez" exprimă 
voința de a depune toate eforturile 
pentru înflorirea patriei.

Intr-un editorial, „Trybuna Ludu", 
organ al C.C. al P.M.U.P., sublinia
ză că întreaga desfășurare a pre
gătirilor pentru congres a de
monstrat în mod pregnant că „pe 
polonezi îi caracterizează unitatea 
de. gîndire și acțiune in ce privește 
țelurile și năzuințele fundamentale, 
precum și căile de realizare a 
acestora". Și ziarul conchide : „Pre
ocuparea pentru problemele esen
țiale, pentru binele Poloniei, pentru 
securitatea și dezvoltarea sa o vom 
exprima cu atit mai eficient cu cit 
ne vom uni mai strîns în jurul 
programului ce va fi adoptat de 
congres".

Gh. C1OBANU

Polone în 1979
lației a înregistrat o creștere de 3 la 
sută. Agenția P.A.P. menționează că, 
din cauza iernii extrem de grele, 
marilor viituri de. primăvară și 
timpului nefavorabil pentru agricul
tură, s-au obținut rezultate sub aș
teptări in îndeplinirea planului.

în industrie, planul a fost depășit. 
Intre altele, în domeniul extracției de 
cărbune, producției de mașini-unel- 
te, autorrțobile, televizoare în culori 
și s-a înregistrat un deficit în pro
ducția de energie electrică, de oțel, 
cupru electrolitic și ciment. Extrac
ția de cărbune a atins 201 milioane 
tone, producția de energie electrică
— 117,5 miliarde kWh, iar cea de oțel
— 19,2 milioane tone.

Congresul Partidului 
Poporului din Panama

CIUDAD DE PANAMA 9 (Ager
pres). — La Centrul de conferințe 
internaționale din Ciudad de Panama 
s-au deschis lucrările celui de-al 
VI-lea Congres al Partidului Poporu
lui din Panama. La Congres, care va 
dura trei zile, participă 235 de dele
gați, reprezentanți ai muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor din toate 
cele zece provincii ale țării.

în raportul Comitetului Central, 
prezentat de Ruben Dario Souza, 
secretar general al P.P.P., se rele
vă importanța deosebită a semnă
rii tratatelor privind Canalul Pa
nama și zona adiacentă și a rein- 
staurării suveranității naționale asu
pra întregului teritoriu ăl țării. Ra
portul cheamă la întărirea rindurilor 
partidului și la crearea unui „front 
democratic al eliberării naționale" în 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru continuarea procesului revo
luționar în Panama.

Tovarășului colonel MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central

al Partidului Revoluției Populare a Beninului, 
Președintele Republicii Populare Benin

- COTONOU
Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Populare 

Benin, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai 
bune urări de noi succese în activitatea de înaltă răspundere ce o desfă- 
șurați pentru propășirea Republicii Populare Benin.

îmi exprim convingerea că relațiile de strînsă prietenie, solidaritate șl 
conlucrare stabilite între partidele și țările noastre se vor dezvolta necontenit 
în folosul popoarelor român și beninez, al cauzei păcii, libertății și indepen
denței naționale și instaurării unei noi ordini politice și economice în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

■RAN= Aniversarea revoluției islamice
Poporul iranian săr

bătorește un an de la 
victoria revoluției is
lamice — eveniment 
care a deschis un ca
pitol nou în viața so- 
cial-politică a acestei 
țări cu milenară isto
rie. Această aniversare 
este marcată de. po
porul iranian în condi
țiile cînd, în urma ale
gerilor de la 25 ianua
rie, a fost desemnat 
primul președinte al 
Republicii Islamice 
Iran, în persoana lui 
Abolhassan Banisadr, a 
cărui învestire a fost 
consacrată nrintr-un 
firman semnat de 
ayatolahul Khomeiny. 
în declarațiile făcute 
cu acest prilej, noul 
președinte a definit ca 
sarcini importante ce 
stau în prezent în fața 
poporului iranian re
dresarea situației eco
nomice, înfăptuirea 
unor schimbări struc
turale care să asigure 
o diversificare a sec
toarelor productive, 
concomitent cu atenția 
acordată în continuare 
industriei petrolului, 
principala bogăție a 
Iranului.

Consemnarea eveni
mentului aniversativ 
constituie un prilej de 
a evoca bunele relații 
cu vechi tradiții isto
rice dintre poporul 
român și poporul ira
nian, relații ce și-au 
găsit multiple materia
lizări prin dezvoltarea 
colaborării economice. 
O expresie a caracte
rului rodnic al acestei 
colaborări o constituie 
realizarea în Iran, prin 
eforturi comune, a 
unui șir de importante 
obiective, ce pot fi 
apreciate, pe bună 
dreptate, că Un model 
de cooperare reciproc 
avantajoasă. Astfel, pe 
porțile uzinelor de la 
Tabriz, construite prin 
cooperare, au ieșit pînă 
acum zeci de mii de 
tractoare care brăzdea
ză ■ ogoarele iraniene, 
întrunind aprecieri 
dintre cele mai pozitive 
pentru caracteristicile 
lor funcționale. La 
Shiraz, in orașul flo
rilor și al poeziei, s-a 
ridicat, prin strădania 
constructorilor români, 
împreună cu cei ira
nieni, fabrica de pro
duse sodice. Energeti
ca și hidroenergetica 
constituie un alt do
meniu al conlucrării, 

așa cum stau mărturie 
liniile de înaltă tensiu
ne și barajele ridicate 
în comun. Complexul 
agrozootehnic de la 
Rasht, unul din cele 
mai mari ale țării, 
unde, prin strădania 
agronomilor români și 
a colegilor lor iranieni, 
s-a obținut, intre 
altele, un succes deo
sebit prin cultivarea 
porumbului, în ciuda 
unor condiții mai puțin 
prielnice acestei cul
turi ; complexul fores
tier de la Neka, in 
inima provinciei Ma- 
zanderan, unde liniștea 
pădurilor seculare a 
fost tulburată de mo
dernele agregate de 
prelucrare a chereste
lei ; instalațiile unui 
nou port maritim — 
iată alte repere edifi
catoare care întregesc 
tabloul cooperării e- 
conomice româno-ira- 
niene. Caracterul com
plementar al economi
ilor celor două țări 
evidențiază, firește, 
existența în continuare 
a unor largi posibili
tăți pentru diversifica
rea și amplificarea 
acestei cooperări, in 
cele mai diferite do
menii.

Telegrama de felici
tări pe care președin
tele Nicolae Ceaușescu

a trimis-o, cu puține 
zile în urmă, președin
telui Republicii Isla- 
.mice Iran cu ocazia 
alegerii și învestirii în 
funcție, a dat expresie 
dorinței României de a 
dezvolta, pe mai de
parte, bunele relații 
româno-iraniene, con
lucrarea economică în 
vederea progresului 
economic și social de 
sine stătător al celor 
două țări și, totodată, 
de a întări colaborarea 
în lupta împotriva po
liticii de dominație și 
exploatare, pentru pro
movarea în viața in
ternațională a egalită
ții în drepturi,. respec
tului independenței r 
suveranității națipir 
le, neamestecului/ ir. 
treburile interne,' ne- 
recurgerii la forță și 
la amenințarea "Cu'v 
forța, pentru rezolva
rea tuturor probleme
lor litigioase dintre 
state pe cale politică, 
prin negocieri.

Fără îndoială, un 
asemenea curs cores
punde pe deplin inte
reselor și aspirațiilor 
popoarelor român și 
iranian prietene, cau
zei păcii, colaborării și 
dezvoltării indepen
dente a tuturor națiu
nilor.

Shiraz : una din secțiile modernei fabrici de 
produse sodice, rod al cooperării economice 

româno-iraniene

Azi, despre DREPTUL LA ÎNVĂȚĂTURĂ
Șanse inegale privind accesul la învățămînt și cultură - iată unul din aspectele cele 

mai flagrante ale inegalității în lumea capitalistă. Analfabetism în țări dezvoltate din punct 
de vedere economic; copii siliți să muncească în loc să meargă la școală, chiar cînd obli
gativitatea învățămîntului este prevăzută prin lege"; școli „de elită”, pentru unii, școli supra
aglomerate, prost dotate pentru alții — toate acestea arată cîte îngrădiri, obstacole și dis
criminări se ridică în calea unui drept care, teoretic, este asigurat tuturor.

„Diploma, chiar universitară, 
nu garantează un loc de muncă“

Școala - „start“ spre inegalitate
9 In S.U.A., taxele de acces In Invățămintul superior au crescut In 

ultimii 5 ani cu 40 la sută. La cunoscuta universitate Harvard (Massa- 
chussetts), cheltuielile necesare unui student într-un an de studii se ri
dică la 8 140 dolari.

• In urmă cu un an, taxele universitare din Belgia s-au scumpit cu 
100 Ia sută.

• In Japonia, taxele școlare s-au majorat în 1978 cu 39,4 la sută, 
pentru invățămintul de stat, șl cu 18 la sută pentru cel particular (acesta 
din urmă fiind de 10-20 de ori mai scump decît cel de stat I). Cheltu
ielile de studii universitare s-au dublat în ultimii 5 ani.

© In Franța, doar 10 la sută din studenți provin din familii munci
torești, iar in R.F. Germania, procentul acestora este de 14 Ia sută.

• Un alt fenomen de natură să afecteze copiii proveniți din medii ne
voiașe este situația rețelei de calificare profesională, comparativ cu cea li
ceală sau universitară. In fiecare an, 2 milioane de tineri din țări capitaliste 
dezvoltate nu iși găsesc un loc de calificare profesională.

In loc să meargă la școală, ca orice copil de vîrsta lui, acest băiețaș 
este nevoit să-și cîștige existența ca vinzător ambulant (fotografie din 

„Stern")

Tunuri 
în loc de școli

Un fenomen îngrijorător îl 
constituie reducerea continuă a 
alocațiilor destinate învățămîn
tului și ’ educației, în favoarea 
altor sectoare, nu rareori mili
tare. Aceasta are ca efect, în
tre altele, restrîngerea rețelei de 
învățămînt și concedieri în rîn
dul cadrelor didactice. Astfel, 

© în S.U.A. și-au încetat ac
tivitatea in decurs de cinci ani, 
din lipsă de fonduri, 113 insti
tute de învățămînt superior parti
culare, în situații similare aflîn
du-se insă și școli de stat.

lată ce relevă, în acest con
text, revista „U.S. News and 
World Report" : „Pe plan națio
nal, cheltuielile federale pentru 
învățămînt au scăzut de la 8,5 
la 7,1 la sută din totalul fon
durilor bugetare în decurs de 
numai 2 ani".
• în Marea Britanie se pre

vede ca, în 1981, să ființeze doar 
70 institute pedagogice, față de 
162, cîte erau în 1973 ;
• în R.F. Germania, șomajul 

în rîndul cadrelor didactice a a- 
tins proporții îngrijorătoare, a- 
preciindu-se că, în acest an, nu
mărul celor în căutare de lucru 
va atinge cifra de 11 000.

Creșterea vertiginoasă a taxe
lor școlare adîncește și mai mult 
caracterul de clasă al învăță
mîntului în lumea capitalistă. 
După cum scria cotidianul „IN
TERNATIONAL HERALD TRI
BUNE", „intre «Eton», de pildă, 
una din cele m.ai costisitoare 
școli din Marea Britanie, și șco
lile municipale. există o diferen
ță ca de la cer la pământ".

„Dreptul Ia învățătură — dreptul la muncă", scrie pe pancartele tinerilor 
demonstranți din imagine. Cifrele din grafic redau numărul tinerilor 

șomeri din principalele țări capitaliste
„Cu cît mă gîndesc mai mult, îmi 

este tot mai clar că nu are nici un 
rost să-mi continui studiile. Nu am 
certitudinea că, la terminarea facul
tății, voi obține o slujbă".

„Diploma nu mi-a fost de nici un 
folos. Am fost nevoit să lucrez ca

vinzător, iar apoi am fost comisio
nar. Ar fi trebuit să știu în toți a- 
cești ani de'studiu că filozofia nu-ți 
asigură o slujbă" (Dintr-o anchetă 
a revistei franceze „L’Express" în 
rindul unor studenți și tineri absol
venți de facultate).

9 „Șomajul în rîndul tineretului și al proaspeților absolvenți de fa
cultate este o problemă persistentă, ce se agravează continuu în Europa 
occidentală", scrie agenția Associated Press, iar ziarul „II Popolo", din 
Roma, arăta că „diploma, chiar universitară, reprezintă tot mai puțin o 
garanție pentru găsirea unei slujbe".

• In Franța, dintr-o medie de 100 de posesori de diplome universitare, 
doar 30 au șansa de a ocupa un loo de muncă corespunzător calificării lor.

• Din cel 120 000 absolvenți de facultăți din Italia, cam jumătate nu 
găsesc de lucru conform pregătirii; aceștia fie că îngroașă rîndurile șome
rilor „cu gulere albe", fie sint nevoiți să accepte munci sub nivelul pre
gătirii lor.

Analfabetism și discriminare
„Cum se poate explica că, în po

fida obligativității frecventării școlii, 
în cadrul căreia, în principiu, toți 
au aceleași șanse la învățătură, un 
procent important de tineri și adulți 
nu știu să scrie și să citească, fiind 
astfel condamnați la o existență de 
dependență și discriminare?".

Această întrebare pe care și-o

pune cotidianul vest-german „DIE 
WELT" s-a născut dintr-o tristă reali
tate. Conform statisticilor, în Statele 
Unite, de pildă, 23 milioane de per
soane sint practic analfabete - 
între acestea,' negrii fiind în procent 
de 43 la sută, iar metișii, de 56 la 
sută.

Grupaj realizat de Mariana SĂSĂRMAN
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„N-aveți un avion în plus?'
Ciudată e opinia publică mondială: cînd e forță materială, puternică 

și consistentă - cînd entitate abstractă, imponderabilă.
...Ipostază în care nu poți să o bați ușurel pe umeri și să-i spui : 

„scuzați vă reg, nu aveți cumva un avion în plus ? Știți, pentru războiul 
acela...".

Căci războaiele sînt foarte diferite. Unele sînt ca simfoniile - cla
sice (deci și preclasice ori neoclasice), altele sint caracterizate după 
temperatură sau calorii — 
loacele tehnice - chimice, 
restre, submarine, cosmice, ori după natura litigiului - 
ringilor", al „untului" sau 
un „război al profiturilor", „i

....Războiul aceja se definește după culori — este un război în 
alb și negru.

Căci albe sint uniformele ostașilor combatanți — respectiv combi- 
nezoanele de zbor ale piloților.

Albe sînt și culorile elicopterelor și avioanelor folosite. Sînt albe 
și hărțile de stat major întinse pe mesele cartierului general de la 
Oagadougou, din Volta Superioară.

in schimb, negre sînt victimele — o populație de circa 10 milioane 
de locuitori diseminați pe teritoriul a șapte state africane.

Negru este și inamicul - o,muscă sticloasă, numită „Simulium dam- 
nosum", care se hrănește cu sînge uman.

Iar negru este și deznodămîntul - căci musca neagră este purtă
toarea unui parazit care provoacă onchocercosa, soldată cu orbire 
totală și de nevindecat. In unele sate mai mult de 30 la sută din popu
lație o formează orbii. Oamenii întunericului veșnic.

Pentru a scăpa de înțepăturile muștei negre, care se reproduce în 
văile rîurilor, sute de mii de oameni au părăsit aceste zone fertile și 
pribegesc prin deșerturi, lăsînd în urmă deșerturi.

împotriva muștei negre singura armă eficace este avionul - lan
satorul unui insecticid special. Organizația Mondială a Sănătății a 
elaborat un program vast, ambițios ; piloții luptă în condiții epuizante, 
fac cîte șase misiuni pe săptămînă, cu 7-8 ore de zbor zilnic.

Totuși, sarcina e foarte grea, musca „Simulium" se ascunde prin 
scorburi, după frunze sau pietre și se reproduce rapid.

De aceea și programul, oricît de ambițios ar fi, este eșalonat pe 
un răstimp de 20 de ani.

Desigur, numărul oamenilor cărora li s-ar salva vederea ar crește 
mult dacă s-ar angaja mijloace de luptă de mai mare anvergură.

Pentru că nu acționează decît două baze : una are trei avioane, 
iar cealaltă - patru.

In total - 7 aparate. Atît. Șapte.
Or, după cît se pare, în lume există astăzi aproape 100 000 de 

avioane
■menii ca

S-ar 
„scuzați, 
un avion

Desigur, ca să o poți interpela, bătînd-o ușor pe umeri, condiția 
ar fi ca opinia publică să se afle nu în stare de abstracție sau 
imponderabilitate, ci în celălalt stadiu.

De forță materială.

războaie calde, reci, lîncede - după mij- 
atomice, — după mediul „ambiant" - te- 

„războiul he- 
„războiul vinului" (s-a auzit vreodată de 

„al spolierii" etc. ?).

- e drept profilate nu să extermine muștele, ci să doboare oa- 
muștele.
putea, totuși, adresa opiniei publice mondiale întrebarea ; 
vă rog, pu aveți cumva un avion în plus ? Știți, măcar încă 
pentru lumina ochilor a zeci de mii de oameni...".

N. CORBU
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