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0 puternică manifestare a unității 
indestructibile a întregului paper 

in jurul partidului, 
al secretarului său general, 
tovarășul Nicnlae Ceausescu

ft

Sub semnul profundei adeziuni la politica internă și externă a partidului, pârtieipanții și-au exprimat mîndria și satisfacția pentru 
strălucitele înfăptuiri din anii socialismului, hotărîrea neabătută de a transpune în viață Programul partidului, mărețele obiective 
elaborate de Congresul al XII-lea al P. C. R. - devenite programul Frontului Democrației și Unității Socialiste, programul de luptă 
și muncă al întregului popor de a întări prin votul de la 9 martie voința unanimă a națiunii noastre de a făuri o țară tot mai 

înfloritoare și prosperă, România comunistă de mîine

NICOLAE

(Continuare în pag. a Il-a)

la conducerea tuturor sectoarelor 
de activitate, la făurirea conștien
tă a destinului luminos al națiunii 
noastre socialiste. (Aplauze puter
nice, prelungite).

metalurgice și pentru alte sectoa
re. în cursul vizitei am constatat 
cu multă satisfacție preocuparea, 
pentru ridicarea nivelului tehnic și 
aplicarea de noi tehnologii moderne, 
pentru creșterea eficienței econo
mice și aplicarea noului mecanism 
economic. Toate acestea sînt o măr
turie grăitoare a puternicei dezvol
tări a industriei Capitalei, a indus
triei constructoare de mașini,, a in
dustriei noastre socialiste în gene
ral,~ o expresie a capacității clasei 
muncitoare, a inginerilor și tehni
cienilor, a cercetării românești de 
a rezolva cu înaltă competență pro
blemele cele mai complexe ale 
dezvoltării economice, de a. asigu
ra progresul rapid al României so
cialiste. (Aplauze puternic^, pre
lungite).

Sînt, într-adevăr, mari realizări 
în Capitală — ca și în întreaga țară 
— și merită să subliniem aceasta și 
acum; în ajunul alegerilor. Desigur, 
tovarăși, ne aflăm în campania e- 
lectorală și solicitînd votul nu do
resc să emit critici. (Vii aplauze;

crește într-un ritm anual■ de circa 
11 la sută. S-au dezvoltat puternic 

■agricultura, celelalte sectoare eco
nomice, știința, cultura, au crescut 
bogăția națională, avuția întregului 
nostru popor!

Putem spune că legislatura Ma
rii Adunări Naționale din cincina
lul pe cape îl încheiem, în acest an 
a pus o puternică bază materială, 
tehnico-științifică și polițieo-edu- 
ca’tivă pentru înfăptuirea Progra
mului partidului. Tocmai pe aceas
tă bază s-au putut adopta măsurile 
de creștere a veniturilor oamenilor 
muncii, a retribuției reale cu circa 
30—32 la sută pe întregul cincinal, 
față de prevederile Congresului al 
XI-lea, de- 18—20 la sută. Aceasta 
demonstrează cu putere că tot ce 
se înfăptuiește în țara noastră este 
destinat dezvoltării continue a so
cietății socialiste, ridicării bună
stării materiale și spirituale a po
porului, afirmării puternice și mul
tilaterale a personalității umane. 
Aceasta atestă cu putere că p'arti-

Doresc să încep prin a 
.dumneavoastră, tuturor 
muncii, din București, 
nostru popor un salut 

mâi bune urări.
I puternică. Se 

„Ceaușescu și po-

aniniație în sală). Le-am formulat 
însă în întreprinderi. Sper că orga
nizația.de partid a Capitalei — așa 
cum am discutat cu prilejul acestor 
vizite, ca și în alte împrejurări, de
altfel — 
constatate, 
neajunsurile din întreprinderile vi
zitate, să fie cunoscute de toate or
ganizațiile de partid, de toți oame
nii muncii, pentru a se acționa în 
vederea generalizării a tot ceea ce 
avem pozitiv, dar și pentru a se 
lupta, cu hotărîre împotriva lipsu
rilor, asigurînd astfel înfăptuirea 
neabătută a programului pe care 
îl are Capitala și situarea ei, la 
sfîrșitul acestui an, pe primul loc 
în întrecerile între județele țării. 
(Urale puternice; aplauze; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Dragi cetățeni ai României 

socialiste,

va. lua măsuri ca cele 
, atît realizările, cit și

rezultat al dezvoltării puternice a 
forțelor de producție, produsul so
cial a crescut de 2,6 ori — de la 
523 miliarde lei în 1970, la 1 384 mi
liarde lei în 1980 — iar venitul na
țional de circa 2,8 ori. Volumul de 
investiții va fi în acest an de 31 ori 
mal mare decît în 1970. în ultimii 
10 ani, producția globală industrială 
a crescut de peste 3 ori; iar produc
ția netă de 3,2 ori. în ce privește 
producția agricolă, valoarea globa
lă a acesteia a înregistrat în acest 
deceniu o sporire de circa 1,8 ori. 
Volumul comerțului exterior al ță
rii s-a mărit în această perioadă de 
5,6 ori.

Ca urmare a acestei ample dez
voltări economice, în decursul aces
tor două cincinale, veniturile bă
nești ale populației au crescut de 
peste 3 ori. De asemenea, venitu
rile obținute de populație din fon
durile sociale de consum pe o fa
milie s-au dublat. Statul a cheltuit 
de ,p.este două ori mai mult pentru 
învățămînt și sănătate. Corespun
zător creșterii veniturilor popu
lației, volumul vînzărilor de 
mărfuri cu amănuntul a înregistrat 
în acest interval o creștere de 2,3 
ori. Populația consumă în acest 
an, față de anul 1970, de circa doUă 
ori mai multă carne, lapte și pro
duse lactate, ouă, legume și fructe. 
De asemenea, s-a mărit de circa 3 
ori volumul serviciilor către popu
lație. în acest deceniu s-a desfă
șurat un amplu program de con
strucții de locuințe, numărul total 
al locuințelor create din fondurile 
statului și ale populației ridicin- 
du-se la circa 1 640 000. .

Aceste cîteva date oglindesc în 
modul cel mai concludent progresul 
uriaș cunoscut de societatea noas
tră' socialistă în decursul acestui 
deceniu, atît în ce privește dezvol
tarea și modernizarea bazei tehni- 
co-materiale, creșterea forței eco
nomice a țării, cît și ridicarea gra
dului de civilizație al întregului 
popor, creșterea calității vieții tu-' 
turor oamenilor muncii din patria 
noastră. (Aplauze puternice). Bilan
țul succint al marilor realizări din 
deceniul trecut pune în evidență, 
într-un mod deosebit de convingă
tor, superioritatea orînduirii noas
tre, faptăl că socialismul asigură 
poporului nostru o viață tot mai 
bună și îmbelșugată, un viitor fe
ricit. Experiența și realizările noas
tre demonstrează superioritatea so
cialismului, faptul că numai pe 
calea socialismului popoarele pot 
obține progresul rapid, bunăstarea, 
fericirea. (Aplauze puternice, înde
lungate. Se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Toate mărețele succese realizata

dul nostru nu are și nu va avea 
•țel mai înalt, suprem decît acela de 
a sluji poporul, bunăstarea, inde
pendența, socialismul și comunis
mul. (Aplauze și urale puterni
ce, îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu ,și poporul!“).

La toate realizările obținute în 
patria noastră, oamenii muncii din 
Capitală și-au adus o contribuție 
de mare însemnătate. Am vizitat 
zilele trecute mai multe mari uni
tăți industriale din București. 
Mi-au produs o profundă satisfac
ție întîlnirile cu oamenii muncii din 
aceste întreprinderi. S-au obținut 
succese remarcabile în ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al acti
vității industriale. S-au creat pro
duse de înaltă tehnicitate și cali
tate, unele realizate pentru prima 
oară în acest cincinal în România, 
cum sînt: caruselul de 16 metri 
diametru, presa de 12 000 tone și 
alte mașini-unelte mari, noile mo
toare diesel de 400—800 CP, noile 
compresoare, utilaje chimice,

Dragi tovarăși și prieteni,
în perioada care, a trecut de la 

alegerile din 1975 au fost obținute 
succese remarcabile în realizarea 
primei etape a Programului parti
dului de făurire a societății sociar 
liste multilateral dezvoltate în țara 
noastră. Angajamentul asumat în 
fața întregii națiuni de Frontul De
mocrației și Unității Socialiste, de 
Partidul Comunist Român/de a ri
dica țara pe noi culmi de progres 
și civilizație, s-a materializat în 
dezvoltarea impetuoasă a forțelor 
de producție, în perfecționarea re
lațiilor sociale și a democrației so
cialiste, în ridicarea puternică a ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului. în perioada actualu
lui cincinal, producția industrială

Dragi tovarăși și prieteni,
■ Este deosebit de grăitor pentru 
dinamismul dezvoltării economice 
a României faptul că în perioada 
ultimului deceniu, 197(1—1980, ca

Este o deosebită plăcere și bucu
rie pentru mine să mă întîlnesc din 
rîou;' astăzi, cu reprezentanții. oa
menilor muncii din circumscripția 
electorală „23 August" și din Capi
tală, în cadrul acestei mari adunări 
populare, 
vă adresa 
oamenilor 
întregului 
călduros și cele i 
(Aplauze și urale 
scandează 
porul !“).

La 9 martie, cetățenii patriei 
noastre vor alege noii deputați în 
Marea Adunare Națională și in 
consiliile populare, confirmînd prin 
votul ce îl vor 4a candidaților 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste hotărîrea' nestrămutată 
de a face totul pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului, a programului de dezvoltare 
economico-socială continuă a țării, 
de ridicare a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor, de 
asigurare a independenței și suve
ranității patriei, de colaborare și 
pace. (Aplauze șî urale prelungite. 
Se scandează „Ceaușescu și po
porul „Ceaușescu — pace!“).

întreaga desfășurare.a campaniei 
electorale, întîlnirile dintre candi
dați. și cetățenii din întreaga țară au 
prilejuit, o largă dezbatere publică, 
a tuturor problemelor privind po
litica internă și externă a patriei 
noastre.' Caracteristica fundamen
tală a acestor dezbateri au consti
tuit-o înaltul spirit de responsabi
litate față de interesele patriei, ho
tărîrea neabătută a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, de a înfăptui Progra
mul de făurire, a societății socia
liste multilateral dezvoltate, hotă- 
ririle Congresului al XII-lea al 
partidului. (Aplauze puternice). în 
cadrul acestor întîlniri și dezbateri 
s-au subliniat marile realizări ob
ținute de poporul nostru în con
strucția socialistă, în ridicarea bu
năstării sale materiale și spirituale 
și, totodată, s-au evidențiat o serie 
de lipsuri și neajunsuri, s-au ex
primat critici îndreptățite la adre
sa muncii unor organe de partid și 
de stat, s-au formulat mii și mii 
de propuneri pentru îmbunătățirea 
activității viitoare. Iată de ce- se 
poate spune că toate aceste adu
nări și dezbateri âu constituit o 
puternică afirmare a democrației 
noastre socialiste, un. cadru larg de 
participare activă a maselor popu
lare la elaborarea politicii interne 
fi externe a partidului și statului,

organiza%25c8%259bia.de
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
în acest cincinal, în deceniul la 
care m-am referit, ca dealtfel in 
întreaga perioadă a construcției so
cialiste, demonstrează cu putere 
justețea politicii Partidului Comu
nist Român, care aplică în mod 
creator adevărurile general vala
bile la condițiile concrete din țara 
noastră, călăuzindu-se neabătut în 
întreaga sa activitate de concepția 
revoluționară materialist-dialeclieă 
și istorică. (Aplauze puternice, în
delungate). Minunatele înfăptuiri 
din acești ani atestă cu putere forța 
și capacitatea creatoare a clasei 
muncitoare — clasă conducătoare a 
societății noastre socialiste — a ță
rănimii muncitoare, a intelectuali
tății, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate. 
Pentru toate aceste realizări, de la 
tribuna marii adunări populare dm 
Capitală adresez tuturor oamenilor 
muncii, întregului nostru popor 
cele mai calde felicitări și urarea 
de noi și noi succese in activitatea 
viitoare. (Aplauze și urale puterni
ce. Se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în perioada care a trecut de la 

alegerile precedente, pe plan in
tern au trebuit învinse multe greu
tăți și obstacole, s-au manifestat 
lipsuri și anumite greșeli, care au 
diminuat realizările obținute. De 
asemenea, în viața internațională 
au avut loc evenimente complexe, 
de care a trebuit să ținem seama 
în activitatea noastră.

M-aș referi, în primul rînd, la 
cutremurul catastrofal de acum 3 
ani, care, după cum se cunoaște, 
ne-a provocat mari pierderi de 
vieți omenești și uriașe distrugeri 
materiale. Deosebit de puternic a 
fost lovită Capitala patriei noas
tre. Cu toții vă amintiți bine acele 
momente, nu doresc să insist acum 
asupra lor. Mulți reprezentanți ai 
presei străine și prieteni de peste 
hotare își puneau întrebarea, fi
rească, dealtfel : cît timp îi va tre
bui României să depășească aceste 
greutăți ? Și, de ce să n-o spunem, 
și în țară unii își puneați aseme
nea întrebări. într-adevăr, a tre
buit depusă o muncă uriașă, de zi 
și noapte, pentru înlăturarea ur
mărilor cutremurului și refacerea 
unităților economice, a locuințelor 
și așezămintelor s.ocial-culturale 
afectate. Toate acestea au solicitat 
mari mijloace materiale și, mai cu 
seamă, forță de muncă, ceea ce, în- 
tr-o anumită măsură, a influențat 
asupra nerealizării unor obiective 
economice, a planului de locuințe, 
a construcției ^așezămintelor șociâh-, 
culturale. Dar’ poporul' nostru,' siib 
conducerea pși;ț,uiițljlir/ă ’ reușit r în-, 
tr-o perioadă'Telătâv'sâurtâ să în
lăture * aceste greutăți, să asigure 
desfășurarea normală a activității 
în toate sectoarele, refacerea locu
ințelor și realizarea programelor 
de dezvoltare economico-socială pe 
acest cincinal.

Am declarat în 1977, la cîteva 
săptămîni după cutremur, că vom 
reuși să învingem greutățile și să 
îndeplinim planul cincinal — chiar 
cu o depășire. Mai avem 10 luni 
din actualul cincinal și putem 
spune că realizările pe 4 ani și pe 
primele 2 luni ale acestui an ne 
dau garanția' că vom îndeplini în 
bune condiții cincinalul, obținînd 
și o depășire importantă a produc
ției indusțriale și realizînd o creș
tere, după cum se știe, deosebit de 
puternică a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului 
nostru. (Vii și îndelungate a- 
plauze).

Doresc acum, la această mare 
adunare populară, consacrată ale
gerilor de la 9 martie, să aduc 
cele mai vii mulțumiri ciasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate,; între
gului nostru popor, pentru'spiritul 
de solidaritate și unitate de care a 
dat dovadă, pentru eforturile uria
șe pe care le-a depus și pentru 
abnegația cu care a muncit în ve
derea înlăturării greutăților și asi
gurării înfăptuirii neabătute a pri
mei etape a Programului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România. 
(Aplauze și urale puternice. Se 
scandează „Ceaușescu și poporul!").

Am avut în ultimii ani și condiții 
climatice nefavorabile pentru agri
cultură. S-au manifestat în acest 
domeniu și o serie de lipsuri și 
greșeli, despre care am vorbit re
cent, la consfătuirea de lucru de 
la Comitetul Central, și de aceea nu 
doresc să mă mai refer acum 
la ele.

In ce privește evenimentele din • 
viața internațională, trebuie să 
menționez faptul că îndeosebi cri
za economică, energetică și petro
lieră, creșterea puternică a prețu
lui petrolului au creat și tării 
noastre o serie de greutăți, exerci
tând o oarecare influentă negativă 
asupra bunei desfășurări a activi
tății economico-spciale.

Subliniez toate acestea pentru a 
evidenția că, in pofida greutăților, 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului comunist, a reușit să ob
țină succese deosebit de însemnate 
în acest cincinal, demonstrînd cu 
putere forța orînduirii socialiste, 
superioritatea societății noastre, în 
care poporul este singurul și adevă
ratul stăpîn al bogățiilor naționale 
și își făurește în mod conștient 
propriul destin, propriul viitor so
cialist și comunist. (Aplauze și ura
le puternice, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
Programul partidului nostru, al 

Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, pentru perioada 1981— 
1985, reprezintă etapa a doua a 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Obiectivele a- 
cestei etape sînt concretizate în do
cumentele, Directivele și progra- 
mele-directlvă adoptate de Con
gresul al XII-lea al partidului cu 

privire la dezvoltarea economico- 
socială a României în cincinalul 
viitor.

în perioada următoare trebuie să 
realizăm o calitate nouă, supe
rioară, a întregii activități a socie
tății noastre socialiste. Este nece
sar să asigurăm afirmarea puterni
că a revoluției tehnico-științifice în 
toate domeniile, creșterea con
științei socialiste, ridicarea gene
rală a gradului de civilizație al 
României. în următorul cincinal, 
ca urmare a creșterii puternice a 
forțelor de producție, a perfecțio- 

• nării relațiilor și a progresului în
tregii vieți sociale, România va 
depăși stadiul de țară în curs de 
dezvoltare, trecînd la o calitate 
nouă, aceea de țară mediu dezvol
tată.

în centrul activității noastre în 
următorul cincinal vor sta dezvol
tarea puternică a bazei de materii 
prime și a energeticii, creșterea 
substanțială a producției agricole 
în vederea satisfacerii în condiții 
cît mai bune a cerințelor econo
miei naționale și a consumului 
populației. Este necesar să facem 
totul pentru a realiză programul 
de creștere mai rapidă a produc
ției de cărbune, de intensificare a 
extracției de petrol și punere in 
valoare a noilor surse de energie, 
materii prime și materiale.

Industria metalurgică și indus
tria chimică — sectoare producă
toare de materii de bază trebuie 
să înfăptuiască neabătut prevede
rile planului, programele speciale, 
asigurînd buna aprovizionare a 
tuturor ramurilor economiei na
ționale;

Industria va continua să se dez
volte într-un ritm susținut •— de. 
circa 10 la sută la producția netă 
și 9 la sută la producția globală. 
O atenție sporită va trebui acor
dată industriei alimentare și ușoa
re, producerii bunurilor de consum 
— atît în ce privește sortimentele, 
cît și calitatea acestora.

în acest cincinal am asigurat în 
linii generale o producție indus
trială de circa 10 miliarde 'lei în 
fiecare județ. în perioada 1981— 
1985 va trebui să facem totul pen
tru realizarea unei producții 
globale de cel puțin 70 mii lei pe 
locuitor în fiecare județ. în acest 
cadru, Capitala va ajunge la o 
producție pe locuitor de peste 110 
mii lei. Oamenilor muncii din Ca
pitală le revin sarcini deosebite, 
ținînd seama de făptui că aici se 
găsește peste 15 la sută din în
treaga industrie a țării.

Odată cu înfăptuirea planuri
lor de industrializare, va trebui să 
acordăm o atenție deosebită per
fecționării tehnice și' ridicării ,ca- 
lității producției, astfel incit pro
dusele românești să: fie competitive 
din punct de vedere tehnic și Cali
tativ cu cele mai bUne produse 
realizate pe plan mondial.

Trebuie să acordăm o atenție 
mult mai mare bunei organizări a 
producției și muncii, mecanizării 
și automatizării proceselor de pro- 
ducție, începind cu sectoarele unde 
se cer eforturi mai mari, obți
nînd pe această bază o creștere 
mai substanțială a producției și 
productivității muncii în toate ra
murile și sectoarele de activitate. 
Fără nici o îndoială că membrii 
partidului nostru, clasa muncitoa
re; tehnicienii și inginerii vor face 
totul pentru a-și îndeplini și în 
cincinalul viitor îndatoririle de 
cinste și onoare, de a spori con
tribuția lor la făurirea socialismu
lui și comunismului. (Aplauze pu
ternice).

în cincinalul viitor, în agricultu
ră trebuie să realizăm o producție 
de cereale de circa 27—28 milioa
ne tone. în același timp, va cu
noaște o creștere puternică pro
ducția plantelor tehnice, a legume
lor, pdmiculturii și viticulturii. în 
domeniul zootehniei trebuie să 
realizăm atît o creștere importantă 
a efectivelor de animale, cît și mai 
cu seamă a producției de carne, 
lapte, ouă, lînă și alte produse ani
maliere. Sînt cunoscute prevederile 
planului în domeniul agriculturii 
și nu mă voi mai referi acum la 
ele. Esențial este ca și în acest do
meniu să se treacă hotărît la în
făptuirea în practică a măsurilor 
stabilite, la realizarea neabătută a 
prevederilor planului. Dispunem 
de tot ce este necesar și în agri
cultură pentru înfăptuirea produc
țiilor stabilite. Sînt convins că oa
menii muncii din agricultură — ță
rănimea, inginerii, tehnicienii — 
vor face, de asemenea, totul, pen
tru a-și îndeplini cu cinste marile 
îndatoriri, sporind contribuția agri
culturii la dezvoltarea generală a .. 
patriei noastre. (Aplauze puter
nice).

Este necesar, totodată, să fie 
luate măsurile ce se impun în ve
derea îmbunătățirii transporturilor, 
folosirii judicioase a tuturor mij
loacelor, optimizării aprovizionării 
pentru evitarea transporturilor în
crucișate, funcționării tuturor ^Mij
loacelor de care dispunem în’ra
port cu cerințele progresului rapid 
al economiei naționale.

în cincinalul următor trebuie 
realizat un volum de investiții de 
1 300—1 350 miliarde lei. Se impu
ne să fie trase, de aceea, toate în
vățămintele din lipsurile manifes
tate în acest cincinal. Este necesar 
să ..concentrăm forțele spre obiec
tivele de bază, asigurînd buna pre
gătire a lucrărilori Nu se vor mau 
începe noi lucrări pînă nu sînt 
create condițiile'1 materiale și asi
gurată forța de muncă necesară 
realizării lor la termenul stabilit. 
(Vii aplauze).

în același timp, este necesar să se 
asigure buna întreținere a fonduri
lor fixe și realizarea la timp și la 
un înalt nivel tehnic a reparațiilor 
capitale.

O atenție deosebită va trebui a- 
cordată creșterii eficienței întregii 
activități economice, realizării pro
ducției nete, reducerii cheltuielilor 
de producție, îndfeosebi a cheltuie
lilor materiale. Organizațiile de 

partid, consiliile de conducere, adu
nările generale, oamenii muncii 
trebuie să acționeze cu hotărîre 
pentru înfăptuirea noului meca
nism economic, asigurînd ca toate 
unitățile să-și desfășoare activita
tea pe principii economice, astfel 
ca orice leu investit să dea o efi
ciență și un beneficiu maxim. 
Trebuie să înțelegem bine că nu
mai pe baza creșterii venitului na
țional, a avuției socialiste a între
gului popor vom putea asigura 
atît condițiile pentru dezvoltarea 
continuă a societății, cît și pentru 
ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului. (Aplauze 
puternice).

Conducerile ministerelor și cele
lalte organisme centrale, consiliile 
de conducere ale întreprinderilor 
trebuie să se ocupe permanent de 
reducerea consumurilor materiale, 
de. recuperarea și refolosirea mate
riilor Vechi, a materialelor, de re- 
condiționarea și refolosirea piese
lor și subansamblelor. în multe 
sectoare, începînd cu producția de 
oțel, pe baza materialelor vechi, 
recuperate și refolosite trebuie, să 
asigurăm pînă la 50 la sută din 
necesarul de materii prime — la 
unele chiar mai mult Iată de ce 
este necesar ca refolosirea și recu
perarea materialelor să fie consi
derate una din problemele esen
țiale ale dezvoltării economice, ale 
dezvoltării generale a patriei noas
tre.

Un rol important în accelerarea 
progresului economiei npastre na
ționale îl au dezvoltarea relațiilor 
de colaborare economică și coope
rare. în producție cu alte. țări, in
tensificarea activității de comerț 
exterior. Este necesar ca ministere
le, întreprinderile, organizațiile de 
comerț exterior să acorde o atenție 
mai mare decît pînă acum realiză
rii colaborării cu țările socialiste, 
înfăptuirii, unei strînse cooperări cu 
țările din C.A.E.R., pe baza prin
cipiilor menite să asigure dezvol
tarea fiecărei economii naționale și 
creșterea pe ansamblu a forței 
economice a țărilor socialiste. Tre
buie acționat pentru extinderea co
laborării și cooperării economice, 
cu toate țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, precum și cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, pentru a asigura 
participarea activă a țării noastre 
la diviziunea internațională a mun
cii, la schimbul mondial de valori.

Trebuie să înțelegem că activita
tea de comerț exterior, de coope
rare în producție constituie o latu
ră de importanță deosebită pentru 
dezvoltarea în bune, condiții a 
economiei naționale, pentru, dezvol
tarea-generală a patriei-.noastre.,

O atenție permanentă' -trebuie 
acordată exportului și, în acest 
sens, realizării, unei producții de 
calitate și de nivel tehnic cores
punzător, valorificării superioare a 
materiilor prime și a forței de 
muncă. Trebuie să se acționeze cu 
toată hotărîrea pentru reducerea 
importurilor la strictul necesar. Să 
facem totul ca activitatea de co
merț exterior să asigure o balan
ță comercială și o balanță de 
plăți echilibrată, aceasta consti
tuind o necesitate pentru înfăp
tuirea neabătută a programului de 
dezvoltare a patriei noastre. 
(Aplauze).

Stimați tovarăși și prieteni,
Și în cincinalul viitor, odată cu 

dezvoltarea forțelor de producție, 
creșterea avuției naționale și a ve
nitului național^ vom acorda toată 
atenția înfăptuirii prevederilor 
programului de ridicare a nivelului 
de trai material și spiritual al'po
porului. în conformitate cu Progra- 
mul-directivă, veniturile reale ale 
populației vor fi în 1985 cu 23—25 
la sută mai mari față de 1980. Se 
vor majora pensiile de toate grade
le, alocațiile pentru copii, vor creș
te, de asemenea, cheltuielile soeial- 
culturale.

Vom acționa neabătut pentru 
aplicarea în viață a principiilor eti
cii și echității socialiste, asigurînd 
păstrarea actualului raport de 1 la 
5,5—6 între veniturile minime și 
veniturile maxime. Considerăm că 
acest raport corespunde pe deplin 
actualei etape a societății noastre 
socialiste, asigurînd cointeresarea 
materială a oamenilor muncii, pre
cum și aplicarea principiilor echi
tății și dreptății sociale. Este ne
cesar ca organele noastre de partid 
și de stat, organele financiare să 
aplice consecvent legile țării, ve
ghind ca cei care realizează veni
turi prea mari să fie aduși — ca să 
spun așa — la nivelurile stabilite, 
prin aplicarea fermă a impozitelor 
prevăzute în reglementările în 
vigoare. Trebuie să împiedicăm ca 
unii, care depun cîteodată mai pu
țină muncă, să realizeze venituri 
exagerate, sfidînd dezvoltarea so
cietății noastre socialiste. (Aplauze) 
Sigur, aceștia nu sînt mulți, dar 
oricîți" ar fi, avem răspunderea și 
trebuie să facem totul pentru a 
păstra raportul stabilit, pentru a 
promova neabătut principiile eticii 
și echității socialiste,- înfăptuind 
dreptatea socială pentru toată lu
mea, fără nici o. deosebire. (Aplauze 
puternice).

în cincinalul viitoF se vor con
strui 1 100 000 de apartamente și 
încă 120 de localități sătești vor de
veni orașe agroindustriale. în Ca
pitală urmează să se construiască 
în perioada 1981—1985 circa 200 000 
de apartamente, o serie de edificii 
social-culturale, inclusiv noul cen
tru politico-administrativ. Se poate 
spune că, pînă în 1985, vom rezolva, 
în linii generale, problema locuin
țelor în Capitală. Se va dezvolta 
puternic transportul în comun atît 
în Capitală, cît și în alte centre ale 
țării.

Ținînd seama de uriașul volum 
de construcții prevăzut să se înfăp
tuiască în toate orașele și satele 
patriei noastre, dar mai cu seamă 
în Capitală, consiliile populare, 
constructorii, arhitecții trebuie să 
acorde toată atenția îmbunătățirii 
activității de construcții și, totoda
tă, promovării unei arhitecturi mo
derne, sistematizării cît mai rațio
nale a tuturor localităților. Revine 
arhitecților și constructorilor, sub 
îndrumarea organelor de partid și 
de stat, sarcina să acționeze astfel 
îneît toate localitățile patriei să ca
pete o înfățișare tot mai frumoasă 
și mai modernă, să satisfacă în tot 
mai bune condiții cerințele popu
lației. O răspundere deosebită ,au 
arhitecții care lucrează în Capitală 
în realizarea obiectivelor de mare 
amploare din următorul cincinal, 
în. /transformarea municipiului 
București intr-un oi'aș tot mai mo- 
(ier:; rnîndrie a întregului nos
tru popor. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
în perioada actualului cincinal 

âu fost adoptate măsuri deosebit 
de importante pentru perfecționa
rea ’cadrului organizatoric-demo- 
țratic al societății noastre socialis
te. Au fost constituite noi organis
me pe plan național : Congresul 
consiliilor populare, Congresul oa
menilor muncii, Congresul agricul
turii, Congresul culturii și educa
ției socialiste, Congresul învăță- 
mîntului, precum și organisme co
respunzătoare cu caracter perma
nent. S-a perfecționat activitatea 
adunărilor generale și a consiliilor 
oamenilor muicii. Consiliile popu
lare și-au îmbunătățit stilul de 
muncă, iar Marea Adunare Națio
nală a desfășurat o largă activi
tate legislativă de perfecționare a 
cadrului juridic legal al societății 
noastre.

Așa cum am menționat la Con
gresul al XII-lea al partidului, 
dispunem acum de un cadru orga
nizatoric legislativ și juridic larg 
democratic, care asigură partici
parea la conducerea societății a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a tu

turor categoriilor sociale. Avem o 
democrație socialistă unică' în felul 
său — superioară oricărei forme 
de democrație burgheză — bazată 
pe proprietatea comună a oameni
lor muncii asupra mijloacelor de 
producție și in care oamenii mun
cii sînt adevărații stăpîni a tot ce 
făuresc cu brațele și mintea lor, ai 
întregii bogății a țării. Cei ce mun
cesc sînt proprietari, producători 
și, totodată, beneficiari ai întregii 
activități economico-sociale. Ei ho
tărăsc în deplină cunoștință asu
pra politicii interne și externe a 
țării, acționînd, totodată, neabătut 
pentru înfăptuirea acestei politici, 
pentru înălțarea patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civilizație. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Bazîndu-ne pe acest cadru larg 
democratic, va trebui să perfecțio
năm continuu activitatea organis-. 
melor create, să asigurăm partici
parea nemijlocită, tot mai activă, 
a tuturor cetățenilor la conducerea 
diferitelor sectoare de activitate. 
Să folosim noua formă organizato
rică — Organizația Democrației și 
Unității Socialiste — pentru cu
prinderea milioanelor 'și milioane
lor de cetățeni care nu sînt mem
bri ai partidului comunist în acti
vitatea politică organizată în strîn- 
să legătură cu organizațiile de 
partid. Sub conducerea politică a 
partidului comunist, să asigurăm 
unirea întregului popor în cadrul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. (Aplauze și urale pu
ternice).

O expresie a înaltului democra
tism al societății noastre o con
stituie și faptul că în alegerile pen
tru Marea Adunare Națională și 
consiliile populare sînt propuși 
drept candidați activiști de partid 
și de stat, muncitori, țărani, inte
lectuali, oameni ai muncii ferm 
hotăriți să facă totul pentru înfăp
tuirea programului partidului. în 
45 la sută din circumscripțiile pen
tru Marea Adunare Națională sînt 
propuși cîte doi candidați,, iar în 
10 la sută cîte 3 candidați; pentru 
consiliile populare, numărul cir
cumscripțiilor în care sînt propuși 
2 sau 3 candidați ajunge pînă la 95 
la sută. Pentru prima dată, în 
aceste alegeri candidează și mem
bri ai organizațiilor democrației și 
unității socialiste, atît pentru Ma
rea Adunare Națională, cît și în 
consiliile ’ populare. Merită subli
niat faptul că din 598 de candidați 
pentru Marea Adunare Națională, 
229 sînt femei. De asemenea, atît 
în Marea Adunare Națională, cît și 
pentru consiliile populare candi
dează, în mod corespunzător, oa
meni ai muncii aparținînd naționa
lităților . conlocuitoare:. . \ . . .

Trebuie să-facem totul ca’noile 
organisme democratice create, Ma
rea Adunare® Națională, consiliile 
populare să asigure o strînsă și 
permanentă legătură cu masele de 
oameni ai muncii, astfel îneît toate 
legile, ca și toate hotărîrile consi
liilor populare să fie larg dezbătu
te cu masele populare, să constituie 
emanația voinței și aspirațiilor lor 
de mai bine, a activității conștien
te a întregului nostru popor. Tre
buie să nu uităm niciodată că’ so
cialismul se înfăptuiește pentru 
popor și cu poporul — și numai 
asigurînd strînsa unitate a între
gului popor în jurul partidului, în 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste, avem garanția înfăptuirii 
cu succes a Programului. (Aplauze 
puternice. Se scandează „Ceaușescu 
și poporul!").

Și în continuare va trebui să ac
ționăm în vederea perfecționării 
activității statului și creșterii ro
lului său în conducerea unitară a 
tuturor sectoarelor de activitate. O 
atenție deosebită va trebui a- 
cordată perfecționării activității 
Procuraturii și Justiției, organelor 
Ministerului de Interne, aplicării 
principiilor socialiste de justiție, 
creșterii rolului consiliilor de jude
cată ale oamenilor muncii — astfel 
îneît oricine comite o încălcare a 

legii, a ordinii societății noastre 
socialiste să dea socoteală în fața 
maselor celor ce muncesc și, desi
gur, cei ce comit acte grave să fie 
trași la răspundere de către orga
nele de stat. Să facem astfel îneît 
riimeni în societatea noastră să nu 
poată fi nedreptățit, dar, totodată, 
nimeni să nu scape nepedepsit 
pentru încălcarea legilor și ordinii, 
pentru prejudiciile aduse construc
ției socialiste, mersului înainte al 
întregului nostru popor. (Vii a- 
plauze).

Vom acorda toată atenția ridică
rii continue a capacității de apărare 
a patriei, noastre socialiste. Ținînd 
seama de condițiile internaționale, 
de faptul că atît timp cît va con
tinua să se manifeste în lume po
litica imperialistă de forță și dictat 
se mențin și pericole de agresiuni 
și războaie, este necesar să sporim 
capacitatea de luptă a armatei 
noastre. Ne vom ocupa de dotarea 
ei cu armamentul necesar, de in
struirea și pregătirea ei de luptă și 
politică. De asemenea, vom asigura 
pregătirea gărzilor muncitorești, a 
detașamentelor de tineret, a între
gului popor, ținînd seama că orice 
război de apărare împotriva agre
siunii imperialiste, de apărare a 
independenței și suveranității țării, 
a construcției socialiste, nu poate 
fi decît rodul luptei întregului nos
tru popor. (Aplauze și urale pu
ternice. Se scandează „Ceaușescu 
— pace !“).

în același timp, vom întări cola
borarea cu armatele prietene 'din 
cadrul Tratatului de la Varșovia, 
cu armatele celorlalte țări socialis
te și ale altor țări prietene, fiii.d 
gata întotdeauna să ne îndeplinim 
obligațiile față de propriul popor, 
ca și față de aliații noștri. 
Trebuie să fim pe deplin conștienți 
că tocmai prin înfăptuirea Progra
mului de dezvoltare economico-so
cială a patriei noastre întărim for
ța și capacitatea de luptă a po
porului, asigurăm condițiile ca po
porul nostru să poată, în orice îm
prejurări, să lupte și să-și apere 
independența, să respingă orice a- 
gresiune imperialistă, să-și înde
plinească îndatoririle și obligațiile 
sale.' (Aplauze puternice).c

Dragi tovarăși și prieteni,
Noua etapă de dezvoltare a so

cietății noastre socialiste impune 
creșterea și mai puternică a rolu
lui politic conducător al partidului 
în toate domeniile de activitate. 
Perfecționarea activității organelor 
și‘ organizațiilor de partid cere ca 
fiecare comunist, la locul său de 
muncă, să acționeze în spirit revo
luționar pentru înfăptuirea neabă
tută a Programului, a hotărîrilor 
Congresului âf-XH-lea. ’ .

Așa cum am menționat și în alte 
împrejurări, doresc să subliniez că 
o îndatorire importantă a comuniș
tilor, a organizațiilor de partid, de 
care depinde afirmarea tot mai 
puternică a rolului politic condu
cător al partidului nostru în socie
tate, este atragerea la o intensă 
viață politică a maselor largi de 
cetățeni, a tuturor categoriilor so
ciale.

Rolul politic conducător nu pre
supune drepturi aparte, ci o muncă 
mai susținută din partea comuniș
tilor pentru înfăptuirea neabătută 
a legilor țării, a hotărîrilor parti
dului, a principiilor eticii și echi
tății socialiste, a normelor de con
viețuire socială — obligatorii și i- 
dentice pentru toți cetățenii pa
triei. (Aplauze puternice).

Constituirea organizațiilor de
mocrației și unității socialiste, 
participarea organizată a mili
oane și milioane de cetățeni la via
ța politică pun sarcini noi în fața 
organizațiilor partidului. Ele tre
buie să conlucreze strîns cu noile 
organizații în scopul ridicării con
științei politice și ideologice a tu
turor cetățenilor patriei noastre, 
astfel îneît fiecare cetățean să 
participe, pe deplin conștient și în 
mod organizat, la întreaga viață a 

societății noastre socialiste. Trebuie 
să intensificăm activitatea de edu
cație și formare a omului nou, 
înarmat cu o concepție înaintată 
despre lume și viață, să manifes
tăm mai multă fermitate față de 
manifestările înapoiate, retrograde, 
față de concepțiile și moravurile 
vechii societăți. Să milităm neabă
tut pentru ridicarea conștiinței și 
pregătirii politice, ideologice, pro
fesionale, științifice și tehnice a tu
turor cetățenilor patriei noastre. 
Iată de ce este necesar ca propa
ganda noastră să fie mult mai ac
tivă. Ea trebuie să pună in eviden
ță cu putere atît marile realizări 
obținute de poporul nostru, cît și 
superioritatea, socialismului în ge
neral — ca orînduire nouă ce 
lichidează pentru prima dată, cu 
desăvîrșire, asuprirea omului de 
către om, inegalitățile sociale și 
realizează o nouă ordine bazată pe 
dreptate socială, pe egalitate între 
toți oamenii. (Vii aplauze). Pro
paganda noastră trebuie să pună cu 
putere în evidență justețea poli
ticii naționâle a partidului nostru, 
de deplină egalitate în drepturi în
tre toți oamenii rpuncii, fără deo
sebire de naționalitate. Să comba
tem cu fermitate orice manifestări 
de naționalism, șovinism și rasism. 
Să facem totul pentru întărirea 
prieteniei și unității întregului nos
tru popor. Fiecare om al muncii, 
indiferent de naționalitate, să fie 
conștient că datoria sa de cetățean 
al Republicii Socialiste România 
este aceea de a-.fi aduce întreaga 
contribuție la victoria spcialismu- 
lui și comunismului, la victoria po
liticii de pace și de destindere, de 
apărare a independenței și suvera
nității țării. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

In activitatea politico-ideologică, 
presa, radioteleviziunea, toate mij
loacele de care dispune societatea 
noastră trebuie să desfășoare o 
activitate susținută și neabătută 
avînd ca țel formarea conștiinței 
socialiste a omului nou. Este ne
cesar ca literatura și arta să aducă, 
de asemenea, o contribuție tot mal 
activă în realizarea acestei misiuni 
nobile, de mare răspundere. Să 
facem în așa fel îneît cultura și 
arta românească, bazate pe puter
nica dezvoltare a forțelor de pro
ducție, pe marile progrese obținute 
în viața economico-socială a țării, 
să se afirme cu tot mai multă pu
tere ca un factor activ în mersul 
înainte al societății, în ridicarea 
conștiinței socialiste a maselor 
populare, în afirmarea umanismu
lui revoluționar, în .înflorirea con
tinuă a personalității umane. (Vii 
aplauze). Arta și cultura, ca de
altfel toate mijloacele . educative;’ 
de care dispunem, trebuie să serv-, 
vească numai și numai interesele', 
întregului nostru popor. Redînd 
prin mijloace proprii munca gigan
tică desfășurată de constructorii 
socialismului, să facă să dăinuiașr 
că peste vremuri minunatele acte ■» 
de eroism ale minunatului nostru 
popor, liber și stăpîn pe destinele 
sale. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Dragi tovarăși și prieteni,
Avem realizări minunate în toa

te domeniile construcției socia
liste. Ele sînt, așa cum am 
mai menționat, rodul eforturi
lor întregului nostru popor, al 
muncii sale eroice — creatoa
re a tuturor valorilor maje- 
riale și spirituale ale societății, 
factorul determinant al progresu
lui social, bogăția cea mai de preț 
a nâțiunii noastre.

In această vastă activitate con
structivă, un rol hotărîtor a avut 
și are clasa muncitoare — forța 
revoluționară cea mai înaintată a 
poporului nostru. Cucerind puterea 
în stat, în alianță cu țărănimea și 
celelalte mase muncitoare, preluînd 
asupra sa greaua sarcină de a con
duce întreaga națiune pe drumul 
libertății și independenței, al bu
năstării și fericirii, ducînd pe ume
rii săi greul edificării orînduirii so
cialiste — orînduirea dreptății și 
echității sociale — clasa noastră 
muncitoare s-a achitat și se achită 
cu cinste de înalta și nobila ei mi
siune istorică. Fără îndoială că șl 
în viitor activitatea ei în toate do
meniile, atiț în producție, cît și în 
viața politică, reprezintă garanția 
temeinică a înfăptuirii neabătute a 
tuturor programelor de dezvoltare 
economico-socială, a socialismului 
și comunismului in patria noastră. 
(Aplauze puternice. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.!").

Un aport de seamă la toate vic
toriile obținute de regimul nostru 
socialist are țărănimea — clasa 
care de-a lungul secolelor a apărat 
cu prețul sîngelui glia strămoșeas
că, :limba și ființa națională a po
porului, neatârnarea patriei. în 
noile condiții istorice, în alianță cu 
clasa muncitoare, țărănimea acțio
nează ferm pentru înfăptuirea po
liticii agrare socialiste a partidu
lui nostru, pentru realizarea unei 
agriculturi tot mai moderne și efi
ciente, aducînd, totodată, o contri
buție valoroasă la întreaga operă 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Am toată 
convingerea că și țărănimea noas
tră va face astfel îneît și în viitor 
să-și aducă o contribuție tot mal 
mare la înfăptuirea Programului 
partidului, în strînsă alianță cu 
clasa noastră muncitoare. (Aplauze 
îndelungi).

Au crescut, de asemenea, și cresc 
continuu rolul și contribuția in
telectualității la toate marile în
făptuiri dobîndite dă poporul nos
tru pe drumul progresului și civi
lizației. în învățămînt, în formarea 
cadrelor, în cercetarea științifică șl 
perfecționarea tehnicii, ca și în îm
bogățirea patrimoniului nostru ar
tistic, intelectualitatea, călăuzită de 
concepția revoluționară a clasei 
muncitoare — materialismul dia
lectic și istoric — aduce un aport
(Continuare în pag. a IlI-a)
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deosebit de prețios la înfăptuirea 
Programului. Am ferma convinge
re că — urmînd tradițiile înainta
șilor care, la timpul respectiv, au 
făcut totul pentru dezvoltarea ță
rii noastre și s-au unit întotdeauna 
strîns cu poporul pentru a asigura 
progresul patriei — și în viitor in
telectualitatea, în indestructibilă 
legătură cu masele largi populare, 
din care provine, dealtfel, și cu 
care se contopește tot mai strîns, 
își va îndeplini cu cinste misiunea 
în orînduirea noastră, va aduce o 
contribuție tot mai puternică la 
mersul înainte al societății noastre 
socialiste. (Aplauze puternice).

. O remarcabilă forță dinamică a 
dezvoltării societății noastre o con
stituie mașele de milioane de fe
mei — mai bine de jumătate din 
populația țării — care participă cu 
elan și abnegație, cu competență și 
spirit gospodăresc la întreaga crea
ție materială și spirituală a țării, 
la creșterea și educarea tinerei ge
nerații. la asigurarea viitorului na
țiunii noastre. Promovarea activă 
a femeilor, accentul pe care-1 pu
nem in acest sens în ultimul timp, 
nu este numai o simplă dorință, 
ci reprezintă o necesitate a dez
voltării forțelor de producție. Tre
buie să ținem seama că astăzi fe
meile participă larg — pe ansam
blu dacă avem în vedere și femei
le-de la sate — în proporție de cir
ca 50 la sută la întreaga activitate 
de producție; iar într-o . serie de 
sectoare ele reprezintă 60—70 la 
sută, chiar mai mult. Deci' promo
varea femeilor în conducerea eco- 
nomico-soci.ală și politică este o 
necesitate, rezultatul rolului nou 
pe care, ele îl joacă în dezvoltarea 
societății românești, actuale. (Apla
uze puternice). Folosind prilejul 
apropiatei. sărbătoriri a „Zilei, fe
meii", doresc ca, de la tribuna a- 
cestei mari adunări populare a re
prezentanților populației Capitalei, 
să aduc un cald omagiu tuturor fe
meilor din patria noastră, care'au 
o contribuție inestimabilă atît la 
activitatea practică în diferite do
menii ale construcției socialiste, cit 
și la munca de conducere a vieții 
economico-sociale, a întregii so
cietăți, Le adresez cele mai calde 
felicitări, precum și urări de noi 
succese și împliniri în activitatea 
viitoare, în viață. (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R. !“).

Este cunoscut rolul important al 
tinerei noastre generații, prezentă 
pe toate marile șantiere ale con
strucției socialiste, în toate sectoa
rele de activitate, cu energia și en
tuziasmul ce o caracterizează;, 
făcînd totul pentru a servi cauza 
partidului, a poporului, cauza so
cialismului și comunismului. Mulți 
dintre tineri vor vota la 9 martie 
pentru prima oară. Adresez minu
natului nostru tineret chemarea de 
a face totul pentru a-și însuși cele 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, pentru a-și însuși, în 
fabrici și pe ogoare, în toate sec
toarele, deprinderile activității 
practice. \ îmbinînd neabătut și 
permanent învățămî'ntul cu prac
tica .— singura cale a formării 
unor cadre bine pregătite, în stare 
să-și îndeplinească în bune condi
ții sarcinile ce le revin în produc
ție, in dezvoltarea economică și 
socială a țării. Faceți, dragi prie
teni,; tpțul pentru a vă însuși con
cepția revoluționară, spiritul revo- 
luțio’har, de abnegație-și luptă, pro
priu comuniștilor, pentru a asigura 
triumful mărețelor idealuri ale so
cialismului și comunismului. Fiți 
gata. întotdeauna să vă serviți pa
tria pînă la ultimul sacrificiu — 
dacă va fi necesar — să serviți 
poporul, partidul, socialismul și co
munismul, să fiți luptători fermi 
pentru prietenie și colaborare^ in
ternațională, pentru' pace! (Aplauze 
puternice, îndelungate. Se scandea
ză „Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Dispunem de un program ce co

respunde pe deplin realităților is
torice, social-politice din țara noas
tră, intereselor și aspirațiilor între
gului nostru popor. Avem hotări- 
rile Congresului al XII-lea privind 
activitatea de dezvoltare economi- 
co-socială în cincinalul viitor. E- 
sențial este acum să trecem la în
făptuirea acestor hotărîri. Ș.i în vii
tor hotărîtoare pentru asigurarea 
•mersului nostru înainte pe toate 
planurile civilizației socialiste și 
comuniste vor fi eforturile crea
toare ale maselor, munca plină de 
abnegație a poporului — cu uriașa 
ei forță transformatoare și nova
toare — felul în care fiecare cetă
țean, la locul său de muncă, înțe
lege să-și pună energia, cunoștin
țele, inteligența în slujba înfloririi 
patriei. Porniiîd de la faptul că 
munca este cea mai mare avuție 
socială, izvorul tuturor prefacerilor 
revoluționare ale societății, ele
mentul fundamental al progresu
lui. trebuie să facem totul pentru a 
realiza o nouă calitate a muncii, 
pentru ridicarea nivelului de com
plexitate și calificare profesională, 
■de pregătire științifică și tehnică a 
întregii forțe de muncă din patria 
noastră. în pas cu cele mai noi cu
ceriri ale revoluției tehnico-științi- 
fîce pe plan mondial. Valorificarea 
superioară a potențialului nostru 
material depinde în primul rînd de 
valorificarea superioară a forței de 
muncă, de capacitatea oamenilor 
muncii de a aborda, de pe pozițiile 
înaintate ale cunoașterii științifice, 
cele mai complexe probleme ale 
dezvoltării economico-sociale a 
României. Aceasta este astăzi con
diția esențială a transformării can
tității într-o nouă calitate în în
treaga societate, a trecerii la o 
nouă etapă a edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Cu acest program se prezintă 
Partidul Comunist Român, Frontul 
Democrației și Unității Socialiste la 
alegerile din 9 martie. Toți candi- 

dații Frontului, membri ai Partidu
lui Comunist Român sau.ai organi
zațiilor democrației și unității so
cialiste, muncitori, ‘țărani, intelec
tuali, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, bărbați și 
femei, se prezintă la 9 martie cu 
Programul partidului, cu hotărirlie 
Congresului al XII-lea. care âu de
venit și programul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Am 
putea spune astfel că programul in 
alegerile de la 9 martie este, „pro
gramul de luptă și muncă al între
gului nostru popor !“. (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Vă chemăm, deci, dragi tovarăși 
și prieteni. ..cetățeni ai României 
socialiste, să votați, la 9 martie pen
tru Programul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României . spre . co
munism. pentru realizarea :U.nei 
noi calități a muncii, .și vieții 
în toate domeniile de activitate, 
pentru ridicarea României pe. noi 
culmi de progres și civilizație, pen
tru creșterea puternică a forțelor 
de producție, a bogăției naționale, 
pentru ridicarea necontenită a 
bunăstării și fericirii întregii. na
țiuni! (Aplauze și urale puternice).

Vă chemăm să dați votul pentru 
politica de dezvoltare armonioasă 
a tuturor județelor și localităților 
patriei, pentru politica de deplină 
egalitate în drepturi a tuturor, ce
tățenilor, fără deosebire, de națio
nalitate, pentru dezvoltarea știin
ței, culturii, îhvățămîntului, pentru 
ridicarea continuă a nivelului, de 
cultură și de conștiință al tuturor 
oamenilor muncii! (Aplauze și urale 
puternice).

Prin votul vostru de la 9 martie 
să confirmați încă o. dată hotărirea 
nestrămutată de a înfăptui neabă
tut Programul partidului, de. a 
întări și mai puternic unitatea în
tregului' nostru popor în cadrul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român! (Aplauze și 
urale puternice. îndelungate. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").

Vă chemăm să dați votul pen
tru o politică de pace și colabo
rare cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, 
pentru întărirea continuă a forței 
economice și politice a . patriei 
noastre socialiste, pentru indepen
dența și suveranitatea Republicii 
Socialiste România. (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — pace!", „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Punînd pe primul plan lupta 

pen,tru dezvoltarea economico- 
socială, pentru înfăptuirea Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate in 
România, ne îndeplinim îndatori
rile și obligațiile față de poporul 
nostru. Totodată, pornind ‘de la 
interdependența și unitatea dialec
tică între politica internă și cea 
externă, ne aducem o contribuție 
de seamă la cauza socialismului, 
a politicii de destindere, de inde
pendență și pace.

în ultimii cinci ani. așa cum am 
subliniat la Congresul al XII-lea 
al partidului, situația internațio
nală s-a caracterizat prin lupta 
între două tendințe. diametral 
opuse pe arena mondială. Pe de o 
parte, intensificarea luptei împo
triva politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, de con
solidare a independenței naționale 
a popoarelor, de destindere și de 
pace. Pe de altă parte, accentuarea 
unor tendințe de reîmpărțire a sfe
relor de influență, de intensificare 
a politicii de dominație, de ames
tec în treburile altor state. La 
aceasta s-au adăugat problemele 
complexe generate de criza econo
mică mondială, care au accentuat 
starea de instabilitate pe plan in
ternațional. Viața, evenimentele 
demonstrează că în această luptă 
contradictorie, masele largi popu
lare, forțele progresiste, anti impe
rialiste, popoarele au reușit să 
obțină noi succese importante. Noi 
state și-au cucerit independența 
națională, afirmîndu-și hotărirea 
de a se opune ferm vechii politici 
de forță și dictat în viața inter
națională. în toată această peri
oadă, după cum este bine cunoscut, 
Partidul Comunist Român, Repu
blica Socialistă România au des
fășurat o intensă activitate inter
națională, și-au adus o contribuție 
activă la afirmarea în lume a unei 
politici noi, de egalitate și respect 
între toate națiunile. (Vii aplauze).

în acești ani s-au acumulat, pe 
plan mondial, o serie de proble
me complicate. Nu au fost soluțio
nate la timp unele conflicte, au 
apărut altele noi, ceea ce a dus la 
înrăutățirea situației internaționa
le, la accentuarea . încordării și 
creșterea pericolului pentru noi 
confruntări militare, pentru un. nou 
război.

Consider necesar să subliniez că 
această situație șe datorește și 
faptului că, după Conferința de la 
I-Ielsinki, s-a făcut puțin pentru în
făptuirea în viață a documentelor 
adoptate de țările participante. 
După conferință, cursa înarmărilor 
a continuat, s-au acumulat noi ar
mamente, iar problemele subdez
voltării nu numai .că nu au fost 
soluționate, dar s-a accentuat deca
lajul'între țările bogate și sărace, 
ceea ce a contribuit fără îndoială 
la agravarea situației .internaționa
le. în același timp, trebuie spus 
deschis că după Helsinki s-a creat 
o anumită iluzie cu privire la faptul 
că destinderea este ireversibilă, 
ceea ce a dus la o atitudine de 
autoliniștire și de slăbire a vigilen
ței față de acțiunile ostile destin
derii. Totodată, multe state, înde
osebi țările mici și mijlocii, nu au 
acționat cu. destulă fermitate pen
tru consolidarea, și dezvoltarea po
liticii de colaborare, independență, 
securitate și pace.

Ținînd seama de actuala situație, 
de pericolul pe care ea îl repre

zintă nu numai pentru întoarcerea 
la războiul rece, dar și pentru iz
bucnirea de noi conflicte, inclusiv 
a unui război distrugător. România 
consideră că trebuie făcut totul 

■ pentru a opri accentuarea cursului 
încordării internaționale. Este ne
cesar -să se asigure soluționarea 
problemelor litigioase pe calea tra
tativelor politice, respectîndu-se in
dependența și suveranitatea, tu
turor statelor, neamestecul rin.; tre-; 
gurile .interne, dreptul fiecărui .'po
por-'la dezvoltarea liberă internă, 
fără nici o'ingerință din afară. (A- 
plauze puternice).

Trebuie să se înțeleagă bine că 
politica de destindere presupune 
respectul independenței fiecărui 
popor, neamestecul în treburile in
terne ale altor state, al dreptului 
popoare.lor de a-și cuceri și conso
lida independența națională, de a 
realiza transformările revoluționa
re. sociale pe care le doresc. Nimeni 
nu poate pretinde să oprească po
poarele de a lupta pentru cuceri
rea independenței, pentru transfor
marea revoluționară a societății. 
Este evident că trebuie respins cu 
fermitate orice amestec — sub o 
formă sau alta, dar în primul rî.nd 
pe-cale militară —: cu scopul de a 
împiedica desfășurarea luptei de 
eliberare națională, economică și 

1 socială a popoarelor. (Vii aplauze).
Totodată, în conformitate cu 

principiile revoluționare marxist- 
leniniste. revoluția socială nu poa
te fi decît rodul luptei, maselor 
populare, a forțelor politice, a 
fiecărui, popor. Trebuie, de aseme
nea, să se înțeleagă bine că nu se 
poate admite nici exportul de 
contrarevoluție, dar nici exportul 
de revoluție. (Vii aplauze). Co
existența pașnică și destinderea 
presupun tocmai respectul neabă
tut ' al dreptului fiecărui popor la 
dezvoltarea liberă, independentă, 
fără nici un amestec din afară.

România a sprijinit și va sprijini 
întotdeauna lupta de eliberare na
țională a'popoarelor împotriva im
perialismului, a colonialismului și 
neocolonialișmului, a politicii ra
siste și de apartheid, împotriva ori-» 
căror forme de dominație și asu
prire străină,; considerînd că diep- 
tul cel mai sacru, inalienabil al 
oricărui popor este acela de a fi 
deplin stăpîn pe soarta sa. stăpîn 
în propria țară. De asemenea, ne 
vom manifesta întotdeauna solida
ritatea cu popoarele care luptă 
pentru transformări revoluționare, 
avîrid încredere în forța popoarelor. 
(Aplauze și urale. Se scandează 
„Ceaușescu — pace!“). în acest 
context, doresc să subliniez sa
tisfacția partidului și statului 
nostru pentru rezultatul alegeri
lor generale din Rhodesia, în 
care Frontul Patriotic a obținut 
uriașa majoritate a voturilor, din 
care Uniunii Naționale Africane 
din Zimbabwe îi revin aproape 63 
la sută din voturi, iar Uniunii Po
porului African din Zimbabwe 
peste 24 la sută din voturi. Doresc 
să adresez și cu acest prilej calde 
felicitări prietenului și tovarășului 
meu Robert Mugabe pentru marea 
victorie pe care a obținut-o în a- 
ceste alegeri. (Vii aplauze). De ase
menea, țin să adresez felicitări 
prietenului și tovarășului meu 
Joshua Nkomo,- care a obținut un 
rezultat important, fiind a doua 
forță politică în Zimbabwe. (A- 
plauze puternice). Aceste rezultate, 
victoria obținută de poporul din 
Zimbabwe demonstrează înalta sa 
conștiință politică și patriotică, a- 
testă cu putere hotărirea sa neabă
tută de a pune definitiv capăt do
minației imperialiste și colonialiste, 
de a realiza o dezvoltare nouă, de
mocratică. în care să-și' asigure 
independența.națională, bunăstarea, 
posibilitatea de a-și organiza viața 

corespunzător voinței sale, fără 
nici un amestec din afară. Salutăn-i 
desemnarea lui Robert Mugabe ea 
prim-ministru și ne exprimăm con
vingerea că .realizarea colaborării 
strînse între cele două partide, in 
cadrul Frontului Patriotic, precum 
și colaborarea cu alte forțe politice 
și sociale din Zimbabwe vor des
chide o eră nouă, de reconciliere 
națională, oferind întregului popor, 
tuturor care doresc să-și: servească 
patria, independența ei, posibilita
tea deplină de a munci-în vederea 
înălțării ei libere și fericite. (A- 
plauze puternice). Sîntem convinși 
că,-în noile condiții, relațiile dintre 
România și Zimbabwe se vor dez
volta pe baze noi, de deplină ega
litate, se va extinde colaborarea 
dintre țările noastre. (Aplauze pu
ternice).

Victoria poporului Zimbabwe în 
alegeri are însă și o profundă sem
nificație internațională în actua
lele împrejurări, de încordare, de- 
monstrînd faptul că nimeni în lume 
nu poate împiedica un popor să-și 
cucerească independența, că tre
buie să avem încredere, fermă în 
lupta popoarelor, că numai'ele își 
pot cuceri libertatea, pot asigura 
inclusiv revoluția socialistă și fău
rirea societății socialiste, (Aplauze 
puternice, urale : se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Stimați tovarăși și prieteni,
Avem deplina încredere că for

țele progresiste, antiimperialiste, 
masele largi populare, popoarele, 
acționînd într-o strînsă colaborare, 
sînt în stare să oprească agrava
rea situației internaționale, să asi
gure reluarea și dezvoltarea poli
ticii de destindere, de colaborare 
și pace.

Mai mult, ca oricînd este.necesar 
să întărim colaborarea dintre toate 
statele din Europa, dintre toate 
forțele politice în vederea pregă
tirii reuniunii de la Madrid astfel 
îneîț. ea să dea un nou impuls în
făptuirii documentelor semnate la 
Helsinki. Pe primul plan la Madrid 
trebuie pusă trecerea la măsuri 
de dezangajare militară, de dezar
mare .—ț cerințe esențiale pentru 
destinderea și securitatea în Euro
pa, ca și în întreaga lume. România 
este hotărîtă să facă totul pentru 
a contribui la succesul conferinței 
din acest an de la Madrid.

în același timp, România — care 
întreține relații bune cu toate sta
tele balcanice — va acționa cu în
treaga consecvență pentru soluțio
narea tuturor problemelor din a- 
ceastă zonă pe cale pașnică, inclu
siv a conflictului din Cipru, în ve
derea asigurării conviețuirii pașnice 
a celor două comunități și dezvol
tării independente a țării, astfel ca 
Balcanii să devină o regiune a co
laborării' rodnice, bunei vecinătăți 
și păcii. Aceasta va exercita o in
fluență pozitivă asupra climatului 
politic de pe întregul, continent, va 
contribui la înfăptuirea securității 
europene, ca.și la cauza destinderii 
in întreaga lume. £

Este necesar să se acționeze cu 
hotărîre în direcția soluționării tu
turor problemelor litigioase pe 
calea tratativelor. în acest sens se 
impune intensificarea eforturilor 
în vederea realizării unei păci 
globale in Orientul Mijlociu, care 
să ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile ocupate în 1967, la solu
ționarea problemei palestiniene, 
inclusiv la crearea unui stat pales
tinian independent. Este în inte
resul tuturor popoarelor să acțio
neze, cu mai multă fermitate pen
tru a contribui la realizarea unei 
păci, globale în Orientul Mijlociu, 
care să asigure independența și 
suveranitatea tuturor statelor din 

. această zonă și să contribuie la în

tărirea destinderii și păcii inter
naționale.

Viața, evenimentele demonstrea
ză cu putere că intensificarea 
cursei înarmărilor, creșterea chel
tuielilor militare sînt un obstacol 
serios în halea destinderii, a poli
ticii de înțelegere și pace. De 
aceea, trebuie să facem totul pen
tru a se opri cursa înarmărilor, 
pentru înghețarea cheltuielilor mi
litare; •și;, reducerea lor. în acest 
sens, o importanță deosebită are 
teecerea la reducerea, pînă în 1985, 
a cheltuielilor militare, față de 
1980, cu 10—15 la sută, oprirea 
înarmării nucleare și apoi redu
cerea și distrugerea armamentelor 
nucleare. Este necesar să fie oprită 
amplasarea de noi rachete în Eu
ropa. Trebuie să facerii totul ca 
hotărîrile N.A.T.O. din toamna 
anului trecut să fie anulate, sau 
cel puțin amînatS, pentru a se tre
ce la tratative în vederea găsirii 
unei soluții pentru a împiedica 
amplasarea de noi rachete în Eu
ropa. Pentru țările europene, am
plasarea de noi rachete înseamnă 
creșterea puternică a pericolului 
de distrugere. Să facem totul pen
tru a reduce armamentele și mij
loacele de distrugere existente în 
Europa. Mai mult decît oriunde, 
in Europa problemele dezarmării 
sint de o actualitate stringentă — 
și trebuie să facem totul pentru 
adoptarea de măsuri concrete in 
direcția înfăptuirii acestui dezide
rat vital al popoarelor. (Aplauze 
puternice).

1 Ca țară socialistă în curs de dez
voltare, România militează, îm
preună cu alte state, pentru reali
zarea noii ordini economice inter
naționale. Trebuie făcut totul ca la 
sesiunea din toamna acestui an a 
Organizației Națiunilor Unite să se 
ajungă la înțelegeri și măsuri con
crete în direcția înfăptuirii noii 
ordini economice, a acordării spri
jinului necesar țărilor rămase în 
urmă, creîndu-se condițiile pentru 
progresul mai rapid al acestora. 
Este necesar, de asemenea, să se a- 
sigure un comerț echitabil, egal, re
ciproc avantajos, accesul la tehno
logiile moderne al țărilor rămase 
în urmă. Toate acestea constituie o 
cerință obiectivă a realizării sta
bilității mondiale, a dezvoltării e- 
conomice a tuturor statelor, a des
tinderii și păcii.

Doresc să asigur întregul nostru 
popor că Partidul Comunist Român. 
România socialistă vor face totul 
pentru a-și aduce contribuția la so
luționarea acestor probleme compli
cate, Ia oprirea accentuării încor
dării internaționale, pentru destin
dere, independență și pace. (A- 
plauze și urale puternice. Se scan
dează „Ceaușescu — pace!").

De la tribuna acestei mari adu
nări populare reafirm încă o dată 
hotărirea nestrămutată a țării 
noastre de a dezvolta puternic re
lațiile cu toate țările socialiste, de 
a milita pentru întărirea colaboră
rii și unității lor — condiție pri
mordială pentru afirmarea superio
rității și prestigiului socialismului 
în întreaga lume. în acest cadru, 
așa cum am subliniat și la Con
gresul al XII-lea al partidului, 
vom pune pe primul plan relațiile 
cu statele socialiste vecine, și în 
primul rînd cu Uniunea Sovietică, 
precum și cu Bulgaria, Iugoslavia. 
Ungaria, dezvoltînd, totodată, și re
lațiile cu celelalte țări socialist0, 
din Europa. Este de înțeles că tre
buie să facem totul ca țările socia
liste din Europa să acționeze term 
pentru înfăptuirea securității eu-, 
ropene,. pentru a asigura pacea pe 
continentul nostru, pentru a asi
gura pacea în întreaga lume. (A- 
plauze îndelungate).

în același timp, vom acționa 
continuu pentru întărirea colabo

rării și solidarității cu țările în 
curs de dezvoltare și țările neali
niate. De asemenea, vom extinde, 
pe baza principiilor coexistenței 
pașnice, relațiile cu țările capita
liste dezvoltate, eu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. Și, în acest cadru, mențio
nez preocuparea noastră de a pune, 
de asemenea, pe primul plan dez
voltarea relațiilor cu-țările capita
liste din Europa. începînd cu cele 
mai apropiate, “pentru că ’interesele 
noastre coincid în ce privește efor
turile pentru securitate, colaborare 
și pace pe continentul nostru.

Viața, evenimentele internațio
nale demonstrează cu putere nece
sitatea de a pune la baza tuturor 
relațiilor cu alte state principiile 
universal valabile ațe deplinei ega
lități în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționa
le.' neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la a- 
menințat'-ea cu forța, colaborării 
reciproc avantajoase.

Avtnd în vedere problemele in
ternaționale complicate, se impune 
mai mult ca oricînd ca țările mici 
și mijlocii să-și întărească colabo
rarea, să desfășoare o activitate in
tensă pentru oprirea încordării in
ternaționale, pentru continuarea și 
dezvoltarea politicii de destindere, 
colaborare, independență națională 
și pace, pentru respectul neabățut 
al dreptului fiecărui popor de a fi 
deplin stăpîn pe destinele sale, de 
a-și alege calea dezvoltării liber, 
așa cum o dorește.

Participînd ca invitată la activi
tatea mișcării țărilor nealiniate, 
România apreciază în mod deose
bit rolul acesteia și consideră că 
este necesar să se facă totul pentru 
întărirea solidarității și unității a- 
cestei mișcări, în lupta pentru 
soluționarea problemelor interna
ționale pe baza principiilor la care 
m-am referit, pentru ca această 
mișcare să-și îndeplinească rolul in 
realizarea unei lumi mai bune și 
mai drepte. în realizarea unei po
litici de pace și colaborare inter
națională.

în același timp, vom acționa 
neabătut, în continuare, pentru în
tărirea colaborării cu toate forțe
le progresiste, antiimperialiste de 
pretutindeni, cu partidele comunis
te, cu partidele socialiste, social- 
democrate, cu partidele progresiste 
din țările în curs de dezvoltare, cu' 
alte partide și forțe democratice, 
cu masele largi populare, cu toate, 
popoarele, în lupta pentru o poli
tică de egalitate între națiuni, pen
tru o lume a păcii și colaborării. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Avem deplina încredere că stă în 
puterea popoarelor, a maselor largi 
de pretutindeni să oprească accen
tuarea încordării, să împiedice re
venirea la războiul rece, să asigure 
reluarea și dezvoltarea politicii de 
destindere, promovarea unei poli
tici de respect al independenței, de 
colaborare și pace.

Prin votul de la 9 martie dat 
candidați'lor Frontului Democrației 
și Unității Socialiste să demon
străm, dragi tovarăși, hotărirea 
neabătută a poporului nostru de a 
face totul pentru destindere și 
pace, pentru colaborare și indepen- 
der4’1’. pentru o lume mai bună și 
mai „reaptă. (Vii și puternice a- 
plauze).

Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai României socia

liste,
Programul pe care partidul. 

Frontul Democrației și Unității So
cialiste îl prezintă întregului po
por spre aprobare, prin votul de la 
9 martie, este programul înălțării 
României spre noi culmi de pro

gres și civilizație, programul noii 
etape de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

Mărețele realizări obținute de 
poporul nostru în edificarea celei 
mai drepte societăți din lume re
prezintă chezășia sigură a înfăp
tuirii acestui program. Garanția 
rezidă, de asemenea, în adeziunea 
întregului popor la politica internă 
și externă ă partidului, în faptul că, 
așa cum s-a .- subliniat și în cam
pania electorală, masele, muncitoa
re. fără deosebire de naționalitate, 
sînt hotărîte să facă totul pen
tru realizarea acestui program ce 
oglindește pe deplin năzuințele lor 
vitale.

Marea noastră adunare populară 
are loc în. ziua cînd se împlinesc 35 
de ani-deja 6.Martie 1945 — cjnd, 
prin lupta unită a maselor popu
lare,' sub conducerea comuniștilor, 
a fost.instaurat primul guvern de
mocratic. 'revoluționar, .muncito- 
resp-țărăriesc. care a deschis o 
etapă nouă în dezvoltarea revolu
ționară, democratică a țării, apoi 
în trecerea la construcția socialistă 
în România.

Am străbătut un drum lung de 
luptă și.muncă, am obținut succese 
de mare însemnătate. România a 
devenit un stat industrial-agrar pu
ternic, cu un înalt nivel al științei 
și culturii, cu un nivel ridicat de ci
vilizație, de bunăstare materială și 
spirituală a oamenilor muncii. Să 
facem în așa fel îneît votul de la 
9 martie să constituie o nouă și 
puternică manifestare- a hotărîrii. 
întregului nostru popor de a urma 
neabătut Partidul Comunist Român, 
de a întări unitatea în cadrul Fron- 
tuRii Democrației și Unității So
cialiste — chezășia victoriei socia
lismului și comunismului în Româ
nia. (Vii și puternice aplauze ; 
urale. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

S-a încheiat deceniul anilor 1970, 
care a adus României atîtea împli
niri .și satisfacții !

Sîntem la începutul deceniului 
anilor 1980. pentru care avem un 
program minunat!

Să acționăm în așa fel îneît de
ceniul anilor 1980 să asigure 
triumful societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România, să 
pună o bază trainică pentru trece
rea la făurirea comunismului, pen
tru ridicarea bunăstării poporului, 
întărirea independenței și suverani
tății Republicii Socialiste România! 
(Aplauze puternice, urale).

Să facem în așa fel îneît parti
dul. și țâra noastră Să-și aducă'o 
contribuție mai puternică în anii ce 
vin la cauza destinderii, colaboră
rii, ■ independenței naționale și pă
cii 1 (Aplauze și urale puternice. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu — pace!")'.

în încheiere, aș dori, dragi to
varăși și prieteni, să subliniez ca, 
privind în perspectiva anilor 198Q, 
să facem totul pentru încheierea 
în bune condiții a planului.pe acest 
an. pentru realizarea actualului 
cincinal și pregătirea temeinică a 
cincinalului 1981—1985.

Alegerile trebuie să exprime 
deci, și angajamentul de a munci 
mai bine, de a ne uni eforturile 
pentru înfăptuirea neabătută a pla
nului cincinal,'.a întregului program 
de dezvoltare economico-socială a 
tării. (Aplauze și urale puternice. 
Se scandează „Ceaușescu deputat, 
in al țării mare sfat!").

îmi exprim deplina convingere 
că toți oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, vor acționa 
ca și pînă acum, cu toate forțele, 
pentru înfăptuirea neabătută a tu
turor programelor noastre de dez
voltare, de ridicare a bunăstării și 
fericirii întregii națiuni’.

Sînțem convinși că votul de la 
9 martie va constitui încă o ma
nifestare puternică a unității po
porului nostru în jurul Partidului 
Comunist Român, în cadrul Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste, a hotărîrii lui nestrămu
tate de a nu precupeți nici un 
efort ‘pentru triumful socialismului 
și comunismului în România, pen
tru independența națională a pa
triei, pentru pace și colaborare in
ternațională 1 (Aplauze puternice ; 
urale; se scandează „Ceaușescu — 
România, stima noastră și min
dria !“ ; „Ceaușescu — P.C.R.!").

Vă adresez dumneavoastră, tu
turor oamenilor muncii din Capi
tală, întregului nostru popor 
urarea de multă sănătate și împli
nire a- tuturor dorințelor de mai 

.bine ! (Aplauze și urale puter
nice, îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu — România, stima noas
tră șî1 mindria !“, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Trăiască victoria în alegeri a 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste ! (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

■Trăiască Partidul Comunist 
Român! (Urale puternice, aplau
ze; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Trăiască minunatul nostru po
por, liber > și. stăpîn pe destinele 
sale! (Aplauze puternice, urale. 
Se scandează „Ceaușescu și po
porul !).

Trăiască Republica Socialistă 
România !

Trăiască colaborarea șl solidari
tatea- cu țările socialiste, cu toate 
forțele progresiste și antiimperia
liste de pretutindeni !

Trăiască pacea și colaborarea 
internațională ! (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate; toți cei 
prezenți în marea sală a adunării 
se ridică în picioare și ovaționea
ză, intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, pentru Partidul Comu
nist Român, pentru secretarul ge
neral al partidului și președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Se scandează îndelung: „Ceaușescu 
deputat, in al țării mare sfat !“, 
„Ceaușescu — România, stima noas
tră și mindria !“).
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Marea adunare populară, cetățenească din Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre- 
r general al Partidului Comunist 
amân, președintele Republicii_ So- 
aliste România, 
lui Democrației 
ste, s-a întîlnit 
prezentanți ai 
n circumscripția 

13 August" și 
idrul unei mari 
îtățenești, organizată la 
>orturilor și culturii in 
legerilor de deputați in Marea Adu- 
are Națională și în consiliile popu- 
ire, care vor avea loc la 9 martie, 
.venimentul a căpătat în această 
■umoasă zi de început de martie di- 
tensiunile unei veritabile sărbători, 
tcununind în chip strălucit cam- 
ania electorală din acest an, miile 
e întruniri ale candidaților F.D.U.S. 
u alegătorii care au avut loc pe tot 
uprinsul țării, constituindu-se in- 
r-un nou și remarcabil reper al isto- 
iei noastre contemporane. Desfă- 
urată sub semnul unei largi și 
utentice democrații socialiste, ce 
aracțerizează societatea romanească 
ie azi, marea adunare populară, ce- 
ățenească din Capitală are multiple 
zalențe și semnificații pentru pre
zentul și viitorul țării, întregind 
.maginea tonică a poporului nostru 
.iber și harnic, stăpin pe destinul său, 
îtrins unit in jurul partidului și 
tecretarului său general.

Acest moment culminant 
paniei electorale a reliefat 
nanțâ voința zecilor de 
oameni-.ai muncii din circumscripția 
electorală nr. 1 — unde candidează 
secretarul general al partidului — 
a tuturor locuitorilor Capitalei, ca 
și cea a întregii noastre națiuni, de a 
acorda și pe mai departe votul lor 
de inimă și conștiință pentru alege
rea ca deputat in Marea Adunare 
Națională a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, primul bărbat și cetățean 
al țării, hotărirea lor fermă de a 
îndeplini cu succes sarcinile pe acest 
ultim an al cincinalului revoluției 
tehnico-științifice și' Directivele isto
rice ale celui de-al XII-lea Congres 
al partidului. Candidatura secretaruț> 
lui general al partidului pentru 
organul suprem al puterii de stat este 
în fapt opțiunea entuziastă a celor 22 
milioane de cetățeni ai patriei, tineri 
și virstnici, femei și bărbați. fără 
deosebire de naționalitate, reprezen- 
tînd o garanție sigură a Înfloririi 
României socialiste, a triumfului 
idealurilor sacre ale națiunii noastre. 
Această opțiune are nu numai o va
loare social-politică de majoră im
portanță, ci este, totodată, o expresie 
vie a dragostei profunde pe care o 
nutrește poporul român fată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, ilustrul 
său ctitor de civilizație, eminentul 
bărbat de stat care poartă torța nobilă 
a idealurilor noastre străvechi de in
dependență, unitate și emancipare 
națională. Este demnă de relevat, de 
asemenea, semnificația deosebită a 
candidaturii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu acum, in acest martie, cind 
aniversăm două jubilee glorioase 
pentru viața nouă a țârii : împlinirea 
a 15 ani de la venirea sa în fruntea 
partidului, moment care s-a dovedit a ' 
fi de o importantă crucială pentru 
destinul României, pentru intrarea 
tării intr-o nouă și superioară epocă 
a milenarei sale existențe. si ihrpli- 
nireg a 35 de ani de la instaurarea 
primului guvern ddfndcrat revoluțio
nar muncitoresc-țărănes'c din istoria 
României.

Ora 15,15. în fața Palatului sportu
rilor și culturii, pe aleea centrală și 
în împrejurimi, se află peste 100 000 
de cetățeni dornici' să-i facă tovară
șului Nicolae Ceaușescu o primire 
entuziastă, pe măsura simtămintelor 
de nestinsă dragoste pe care i le 
poartă. Au venit aici oameni ai mun
cii din întreprinderile și unitățile re
prezentative de pe raza circumșcrip; 
ției electorale nr. 1 — „23 August" și 
din alte zone ale municipiului, tineri 
și virstnici, femei și bărbați, munci
tori, intelectuali, ostași, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, șoimi ai patriei, 
pionieri . și studenți, sportivi, artiști 
amatori și profesioniști. Mulțimea 
poartă drapele ale republicii și parti
dului, pancarte cu îndemnuri mobi
lizatoare și portrete cu chipul lumi
nos al președintelui țării.

La sosirea coloanei oficiale de ma
șini, mulțimea prezentă la intrarea 
în parc și de-a lungul întregului tra
seu izbucnește' in aplauze și ovații, 
scandînd pentru partid și secretarul 
său general, exprimîndu-și bucuria 
și recunoștința de a-1 avea din nou 
în mijlocul său pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în peisajul policrom și 
entuziast al acestui defileu viu de 
oameni se disting numeroase momen
te artistice și alegorii sportive, răpu
nă; cîntece și urări de fericire si via
ță lungă adresate secretarului general 
al partidului, prin care cei prezenți 
dau glas hotăririi lor de a face to
tul pentru libertatea și progresul 
patriei, de a transpune in viată, cu 
fermitate și deplină răspundere în 
fața istoriei, politica internă și ex
ternă a partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
deosebită simpatie acestor calde ex
presii de prețuire.

La sosirea pe platoul din fața Pa
latului sporturilor și- culturii. to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu sint întâmpinați 
cu o vibrantă manifestație : mulțimea 
aclamă minute în șir pentru victoria 
în alegeri a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, pentru viitorul lu
minos al României. Din mii de piep
turi se scandează „Ceaușescu-P.C.R. 
„Ceaușescu deputat, în al țării mare 
sfat I".

Din rîndul mulțimii se desprind 
stoluri de șoimi ai patriei și pionieri, 
numeroși oameni ai muncii care ofe
ră frumoase buchete de flori tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. în văzduhul lim
pede al acestei după-amieze de pri
măvară se fac auzite chemări solem
ne de bucium, precum și acordurile 
imnului „Partidul, Ceaușescu, Româ
nia interpretat de corurile reunite 
ale oamenilor muncii din întreprin
deri și din instituții de. invățămînt 
din Capitală. Sint cuvinte cu valoare 
de simbol pentru existența noastră 
contemporană, care au intrat la 
loc de cinste in inimile noastre 
și în letopisețele de purpură ale 
patriei. In această atmosferă 
un puternic suflu democratic 
afectiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat se îndreaptă către imensa 
sală a Palatului sporturilor și cultu
rii, care găzduiește marele eveni
ment. pavoazată sărbătorește.

Apariția la tribuna oficială a tova
rășului Nicolae Ceaușescu este întim- 
pinată cu vibrante manifestații de 
bucurie și dragoste, miile de partici- 
panți ovaționînd în picioare, minute 
în șir, pentru partid și secretarul său 
general, pentru alegerea celui dinții 
fiu al obștii ca deputat în Marea 
Adunare Națională, pentru victoria

președintele Fron- 
și Unității Socia- 
joi, 6 martie, cu 

oamenilor muncii 
electorală nr. 1 — 
din Capitală. în 
adunări populare, 

Palatul 
preajma

al cam- 
cu preg- 
mii de

de 
și

în alegeri a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

în prezidiul adunării, alături de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
iau loc tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Constantin Dăs- 
călescu, Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Lgonte Răutu, Aneta 
Spornic, Virgil Trofin, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Su- 
zana Gâdca, Ion Ioniță, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Marin Rădoi, Ion Ursu, 
Richard Winter, Dumitru Popa, Ilie 
Rădulescu, Marin Vasile, precum și 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai guver
nului, membri ai Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, ai 
Biroului C.C. al Organizațiilor De
mocrației și Unității Socialiste, repre
zentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești componente ale F.D.U.S., oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții.

într-o atmosferă solemnă 
acordurile Imnului de stat 
blicii Socialiste România.

răsună 
al Repu-

adunăriiCuvintul de deschidere. a ----------
este rostit de tovarășul CfHEORGHE 
PANA, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei, care a spus :

Cetățenii din Capitala țării au as
tăzi marea cinste și nemărginita 
bucurie de a se întilni din nou cu 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, exprimîn- 
du-vă, și acum, în pragul alegerilor 
de la 9 martie, sentimentele lor de 
adincă dragoste si prețuire ce vi le 
poartă, recunoștința fierbinte pentru 
tot ce ați făcut și faceți spre binele 
și fericirea scumpei noastre patrii.

Ne facem o înaltă datorie dd> con
știință folosind și acest prilej spre 
a vă adresa, din adîncul inimii, cele 
mai calde, mulțumiri pentru marea 
onoare pe care ați făcut-o cetățeni
lor Capitalei prin candidatura dum
neavoastră în circumscripția electo
rală nr. 1 — „23 August", în alegerile 
de deputați pentru Marea Adunare 
Națională.

In aceste zile, cind se Împlinesc 
15 ani de cind vă aflați la cîrma 
destinelor partidului , si poporului 
nostru. îngăduiți-ne. tovarășe secre
tar general, să vă aducem cel mai 
fierbinte și cel mai vibrant omagiu 
pentru activitatea prodigioasă, neo
bosită pe care o desfășurati în con
ducerea partidului și statului, pentru 
clarviziunea si forța novatoare a 
gindirii și acțiunii dumneavoastră 
revoluționare, conferind acestei glo
rioase perioade strălucirea celei Ynai 
mărețe împliniri din întreaga istorie 
a României.

Deschizînd această mare adunare- 
popuiară, vă informăm, mult stimate 
tovarășe secretar. general, că actuala 
campanie electorală se desfășoară 
într-o însuflețitoare atmosferă poli
tică, cetățenii din Capitală partici
pind cu înaltă responsabilitate civică 
și patriotică la dezbaterea modality- 
ților de acțiune și adoptarea măști-., 
rilor necesare în vederea transpu-

exprim gîndurile șl sentimentele de 
adincă dragoste și recunoștință pe 
care vi le poartă comuniștii, toți oa
menii muncii din circumscripția elec
torală nr; 1 „23 August" din Capitală, 
în cadrul .căreia activează și colecti
vul întreprinderii 'de mașini-unelte 
și agregate București.

în inimile noastre sînt vii momente
le emoționante prilejuite de recenta 
dumneavoastră vizită de lucru pe 
platforma industrială „23 August", 
cind ne-ați dat prețioase indicații 
pentru ridicarea întregii activități la 
cote tot mai înalte de eficiență.

Vă raportez că întreprinderea noas
tră și-a îndeplinit, încă la 25 ianua
rie 1980, prevederile planului cinci
nal la producția globală și netă, în
scriind printre reușitele sale strungul 
carusel cu diametrul de 16 metri, 
mașina orizontală de alezat și frezat 
AFP 200, mașina de rectificat interior 
cu lungime de pînă la 3 000 mm, 
linia automată de prelucrat capete 
de osii de vagoane, centrul de prelu
crare capabil să execute 55 de opera
ții specifice.

Aplicînd neabătut indicațiile dum
neavoastră, am îmbogățit an de an 
creațiile noastre tehnice cu noi ele
mente constructive, moderne, pe linia 
acționării electronice a mașinilor- 
unelte. a creșterii gradului de auto
matizare a operațiilor, a valorificării 
'superioare a metalului și energiei. 
Tocmai de, aceea, pe drept cuvînt, 
fiecare muncitor, fiecare maistru sau 
inginer vă socotește pe dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ctitor al industriei române 
constructoare de mașini, autor ne
mijlocit al succeselor noastre, fapt 
pentru care vă mulțumim din adîncul 
inimii.

Fiind unul dintre cel ce locuiesc în 
circumscripția electorală nr. 1 „23
August", care are înalta cinste de a 
vă avea deputat în actuala legislatură 
pe dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, vă rog 
să-mi permiteți ca, în numele locui
torilor din circumscripție, să vă 
mulțumim din adîncul inimii pentru 
grija permanentă ce ne-o purtați. 
Locuim astăzi în ansambluri urbanis
tice moderne, dotate cu obiective so- 
cial-culturale, realizate pe baza indi
cațiilor dumneavoastră, a concepției 
urbanistice de sistematizare și mo
dernizare a tuturor zonelor Capitalei.
-Alăturîndu-mă gîndurilor tuturor 

cetățenilor din această circumscripție, 
îmi exprim bucuria, împreună cu ei, 
de a vă încredința din nou votul la 
9 martie, dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu 
convingerea fermă că votul nostru dat 
comunistului și neîntrecutului om 
politic, card și-a identificat, pentru 
totdeauna, numele, cu cel al partidu
lui, al României contemporane, va fi 
votul angajării noastre depline în 
realizarea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român.
■ Să ne trăițl ani mulți șl fericiți,

Nicolae
spre binele șl gloria poporului nostru, 
mult iubite tovarășe 
Ceaușescu !

Dupâ încheierea adunării populare, o frumoasa hora a bucuriei

cuvintul

gie electrică, stimularea creației teh
nice a. oamenilor muncii și promo
varea progresului tehnic, astfel ineît 
să sporească aportul lor la creșterea 
eficienței economice.

în spiritul democrației noastre so
cialiste, la temelia căreia se află 
conducerea societății de către clasa 
muncitoare, în strinsă unitate cu toți 
ceilalți oameni ai muncii, sindicatele 
vă asigură, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vor contribui 
și mai activ la perfecționarea activi
tății organismelor autoconducerii 
muncitorești, pentru participarea mai 
largă a oamenilor muncii din unită
țile socialiste la conducerea produc
ției. la întreaga viață socială.

Aflîndu-ne în pragul opțiunii elec
torale, îngăduiți-mi să exprim de Ia 
această înaltă tribună adeziunea fier
binte a sindicatelor la politica exter
nă a României, politică promovată cu 
consecventă de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
prin care România se afirmă, in con
știința universalității, ca o tară a pă
cii. Sindicatele sprijină pe deplin po
litica partidului și statului nostru de 
colaborare și prietenie cu toate ță
rile socialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare, nealiniate, cu celelalte 
state, fără deosebire de orînduire so
cială, de solidaritate cu mișcarea co
munistă și muncitorească internațio
nală, cu mișcările de eliberare na
țională, cu toate forțele progresiste, 
antiimperialiste, în vederea edificâ-

în continuare a luat ______
tovarășa CORNELIA FILIPAȘ, ser 
ere tar. al Consiliului Central al 

-----1-xu r . U.G.S.R., care a spus : .J iuiuiuipenaiisie, ui ranaca cumur 
nfvr. jla % a isi°l’ice;lor■ hotărîri' lExprimînd gîndurile membrilor de rii unei lumi mai drepte și mai bune.stabilite de Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, de Con
gresul al' II-lea al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

Aceste dezbateri au prilejuit, tot
odată, trecerea în revistă a transfor
mărilor revoluționare și a realizări
lor obținute de poporul român in 
făurirea noii orînduiri pe pămîntul 
patriei noastre.

Numeroasele propuneri făcute cu 
acest prilej, spiritul democratic ce a 
caracterizat întreaga desfășurare a 
campaniei electorale, dialogul viu. ce
tățenesc, între candidați și alegători 
relevă în mod pregnant înalta con
știință politică a oamenilor muncii, 
răspunderea lor pentru destinele tă
rii, încrederea nestrămutată si ade
ziunea deplină a tuturor fiilor patriei 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru.

Vă încredințăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că cetățenii 
Capitalei, prin votul lor la 9 martie, 
vor exprima incă o dată hotărirea de 
a înfăptui neabătut obiectivele însu
flețitoare înscrise in platforma Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, 
spori 
viață a Programului partidului, a po
liticii de pace, prietenie, înțelegere și 
colaborare intre popoare, promovată 
statornic de partidul și statul nostru, 
care, prin remarcabila dumneavoastră 
activitate, a adus României socialiste 
un prestigiu fără precedent pe toate 
meridianele lumii.

angajamentul solemn de a-și 
contribuția la traducerea în

A vorbit apoi tovarășul VIRGILIU 
STERE, directorul întreprinderii de 
mașini-unelte și agregate Bucu
rești. care a spus : La -această 
mare adunare populară, la aceas
tă intîlnire electorală cu dum
neavoastră, 
Nicolae Ceaușescu,

a

electorală
mult stimate tovarășe 

ingăduiți-mi să

sindicat din țara noastră, doresc să 
dau glas bucuriei de a ne întîlm 
astăzi, la această mare adunare popu
lară, cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul mult iubit al națiunii 
noastre socialiste, candidat al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste în circumscripția electorală 
nr. 1 „23 August" din Capitală. Voin
ței cetățenilor acestei circumscrip
ții de a propune ca'hdidat în forul 
suprem al tării pe cel mai iubit 
al poporului român i se alătură, 
tr-o deplină și fierbinte unitate 
simțire, și cei peste 7 milioane 
membri ai sindicatelor, toti cei 
muncesc în patria noastră, 
popor.

Aflîndu-ne In pragul aniversării 
Zilei internaționale a femeii, aducem, 
cu acest prilej, gîndurile noastre de 
respect și prețuire fată de tovarășa 
Elena Ceaușescu. militant de seamă 
al partidului nostru, eminent om de 
știință, adresîndu-i omagiile cele mal 
calde ale femeilor patriei noastre.

Pentru fiecare dintre noi. cetățeni 
ai acestei țări, in care munca este 
suprema valoare și împlinire, progra
mul cu care se prezintă in alegeri 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste. cuprinzind. in esență, coor
donatele dezvoltării viguroase a in
dustriei, agriculturii, științei și cultu
rii, ale creșterii calității 'vieții, sta
bilite de Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, repre
zintă un program concret de acțiune, 
care pune in fața clasei muncitoare, 
a sindicatelor. sarcini deosebite. 
Parte componentă a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, sin
dicatele vor acționa pentru realizarea 
exemplară a olanului producției fi
zice. a celei nete, pentru îmbunătă
țirea calității produselor, reducerea 
continuă a consumului de materii 
prime, materiale, combustibili și ener-

Pentru Programul partidului, pen
tru aceste teluri înălțătoare, membri’ 
sindicatelor își vor da votul cu min- 
drie și încredere candidaților Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste în frunte cu primul candidat al 
tării, iubitul și stimatul fiu 
nii noastre socialiste, 
Nicolae Ceaușescu.

liza integral sarcinile sporite ce ne 
revin in 1980, acționind în primul 
rind pentru realizarea producției fi
zice. a obligațiilor contractuale pen
tru beneficiari interni și pentru ex
port. pentru reducerea consumului de 
metal și energie, pentru întărirea or
dinii și disciplinei in toate comparti
mentele.

Clasa muncitoare. întregul 
popor vă sînt pe deplin 
tori, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu. pentru grija ce o purtați. 
ridicării continue a nivelului nostru 
de trai. Peste tot. in țară, s-au con
struit numeroase locuințe, așezăminte 
sociale și culturale. Retribuția per
sonalului muncitor va fi în acest an 
cu 30—32 la sută mai mare decit in 
1975 ; au fost majorate pensiile, alo
cațiile de stat pentru copii, au cres
cut cheltuielile pentru acțiuni so
ciale și culturale. Noi vedem în toate 
acestea modul concret în care se în
făptuiește politica partidului, o con
firmare strălucită a adevărului po
trivit căruia pentru partidul comu
niștilor români nu există tel mal 
înalt decit bunăstarea și fericirea 
poporului.

în încheiere, îngăduiți-mi. mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 

■ vă asigur, că la 9 martie vom da cu 
toată încrederea votul nostru candi- 
daților Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, convinși fiind că prin 
aceasta ne vom aduce contribuția la 
înflorirea continuă a patriei noastre, 
vom vota pentru viitorul comunist al 
României.

cietății românești a creat condiții op
time de participare a tuturor oame
nilor muncii la conducerea societății. 
Muncitorii, țăranii, intelectualitatea, 
în calitatea lor de proprietari, produ
cători și beneficiari ai bunurilor reali
zate, își pot exprima astăzi liber, 
deschis, părerile privind bunul mers 
al activității economice și sociale. 
Avem acum un sistem unitar de con
ducere colectivă, in' cadrul căruia se 
afirmă cu putere autocondueerea

al națiu- 
tovarășul

fiu 
în
de 
de 
ce 

întregul

dumnea- 
tovarășe

i

Ne relntilnim astăzi cu 
voastră, mult stimate 
Nicolae Ceaușescu, in preajma ale
gerilor de la 9 martie — a spus in 
cuvintul său tovarășul DUMITRU 
GÎRLEANU, muncitor la întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița 
Roșie" — cind întregul popor 
este chemat să-și hotărască re
prezentanții In Marea Adunare Na
țională și în ''consiliile populare. 
Deși candidați în circumscripția elec
torală nr. 1 ..23 August", noi vă soco
tim candidatul nostru, al tuturor, al 
clasei noastre muncitoare, al între
gului nostru popor. îngăduiți-mi să 
dau glas sentimentelor de înaltă sti
mă și recunoștință pe care vi le poar
tă. asemeni întregului popor, toți cei 
ce lucrează pe platforma grivițeană 
și să vă asigur că noi vedem în ale
gerea dumneavoastră in marele sfat 
al țării garanția că programul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, întemeiat pe istoricele hotărîri 
ale Congresului al XII-lea al parti
dului, va fi înfăptuit neabătut.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că, urmînd indica
țiile date de dumneavoastră cu pri
lejul vizitelor de lucru în rîndul co
lectivului nostru, întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița Roșie" a de
pășit in anul 1979 planul la toti $n( i- 
catorii. realizind o producție netă 
suplimentară de aproape 26 milioane 
lei. Bazindu-ne pe aceste realizări, 
am luat măsuri ferme pentru a rea-

Tovarășa ELENA VERONA BUR
TEA, secretar al Comitetului de 
partid la întreprinderea de confec
ții și tricotaje București, a spus, 
la rindul său : Mă simt profund 
onorată să exprim în cadrul aces
tei mari întruniri cetățenești, 
partea celor 18 000 de oameni ai 
muncii din întreprinderea de con
fecții și tricotaje București, a mi
lioanelor de femei din țara noas
tră, cele mai calde mulțumiri con
ducerii partidului și statului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu personal, 
pentru crearea cadrului optim, fără 
precedent, de afirmare multilaterală 
a femeii și creștere a contribuției sale 
în viața politică, economică și socială 
a țării.

Permiteți-mi, 
un cald omagiu .. 
Ceaușescu pentru grija ce o poartă 
femeilor, pentru ajutorul 
mișcării de femei din țara noastră, 
pentru întreaga activitate ce o des
fășoară ca militant de seamă al parti- 

și

nostru 
recunoscă- 

Nicolae*  , muncitorească, avem numeroase orga
nisme democratice in care activează 
masele populare — mărturii grăi
toare ale modulul în care se mani
festă la noi democrația socialistă, 
îngăduiți-mi să mă folosesc de acest 
prilej, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru a vă informa că 
întreprinderea de confecții și tricotaje 
București a încheiat anul 1979 cu re
zultate bune la toți indicatorii, reali- 
zînd suplimentar o producție netă de 
17 milioane lei. Ne-am îndeplinit in 
bune condiții și sarcinile de plan pe 
primele două luni ale acestui an. în 
spiritul indicațiilor dumneavoastră la 
recenta Consfătuire de la C.C. al 
P.C.R., acționăm cu toată hotărirea 
pentru îmbunătățirea calității produ
selor, folosirea rațională a materiilor 
prime, materialelor și energiei elec
trice, creșterea productivității muncii, 
introducerea pe scară largă a pro
gresului tehnic, . pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de export. 

Ilotărîți să amplificăm aceste suc
cese, vom da cu toată convingerea 
votul nostru candidaților Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, vo- 
tînd pentru politica internă și externă 
a Partidului Comunist Român, pentru 
înaintarea viguroasă a patriei spre 
orizonturile tot mai luminoase ale ci
vilizației socialiste, ale comunismului.

din

totodată, să aduc 
tovarășei Elena

acordat

dului, eminent om de știință 
savant de renume mondial.

Orinduirea noastră socialistă a 
creat condiții cu totul deosebite par
ticipării femeilor la progresul multi
lateral al patriei. Este o mîndrie pen
tru România că ponderea femeilor in 
activitatea economică, științifică, cul
turală și socială, in organismele de 
conducere politică și socială este una 
dintre cele mai ridicate din lume, 
înscrierea unui mare număr de fe
mei pe listele de candidați pentru ac
tualele alegeri de deputati on marele 
sfat al tării și in consiliile populare 
este incă o dovadă elocventă a pre
țuirii pe care partidul și statul o 
acordă astăzi femeii, manifestării ei 
plenare in viata socială.

Climatul profund democratic al so-

Zecile de mii de bucureșteni ovaționează pentru partid, pentru secretarul său general

Vă - rog să-mi permiteți ca la a- 
ceastă mare adunare populară să dau 
glas entuziasmului cu care tinăra ge-: 
iterație a patriei. împreună cu între
gul nostru popor, intimpină alegerile 
de deputați de la 9 martie, a spus in 
cuvintul său MIHAI HÂRJAU, se
cretar al C.C. al U.T.C.

Tinerii României socialiste vă aduc 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al poporului, flacără vie a spiritului 
revoluționar, simbol al luptei fără 
preget pentru prosperitatea patriei, 
pentru asigurarea suveranității, inde
pendenței si demnității naționale, un 
vibrant omagiu și vă exprimă în

treaga recunoștință pentru grija per
manentă ce o purtați 
țiunii noastre, pentru 
nunate de muncă, de 
viață și de afirmare 
sînt create de către partid si popor.

împreună cu întregul nostru popor, 
tinăra generație intimpină alegerile 
de la 9 martie cu noi fapte de muncă 
în industrie, pe șantierele de con
strucții, in agricultură, școli si facul
tăți. Sintem ferm hotăriți să intensi
ficăm eforturile noastre pentru a 
asigura participarea largă a tineretu
lui pe frontul construcției socialiste, 
să promovăm o nouă calitate în edu
carea revoluționară, prin muncă și 
pentru muncă -a tinerei generații, să 
ne sporim contribuția la înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor economice, a 
amplului, proces de propășire a pa
triei noastre socialiste.

Tînăra generație își exprimă întrea
ga adeziune fată de politica externă 
promovată de partidul și statul nos
tru. inalta prețuire pentru contribuția 
hotărîtoare a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la afirmarea României pe 
arena internațională ca promotor al 
idealurilor de pace, libertate, inde
pendență și progres ale popoarelor, ca 
militant activ pentru oprirea cursului 
periculos al încordării internaționale, 
pentru asigurarea păcii și securității 
in lume.

Vă asigurăm, mult stimate si iubite 
tovarășe .’ secretar general, ca la 9/ 
martie, cei peste 4 milioane de tineri 
ai țării vor vota din toată inima pen
tru candidatii Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, pentru dum
neavoastră, primul candidat al tării, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, expri- 
mîndu-ne astfel opțiunea fundamen
tală pentru înaintarea fermă a patriei 
spre comunism, voința noastră de 
neclintit pentru înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor Congresului al XII-lea 
al partidului.

în această zi memorabilă — a spus 
tovarășa CAMELIA MANECUȚA, 
studentă Ia Institutul național de chi
mie București — studenții, viitori spe
cialiști ai României socialiste libere 
și independente, trăiesc o nouă filă 
de istorie, participind la această in- 
tilnire cu dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Generația pe care o reprezint are 
marea șansă să trăiască desfășurarea 
unor evenimente epocale, să fie par
ticipantă Ia momentele de răscruce 
în istoria țării, să fie contemporană 
cu dumneavoastră, om între oameni, 
pe care dimensiunea cuvîntului de 
Erou național nu-1 poate cuprinde. 
De la dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, am învățat 
să ne iubim cu înflăcărare patria, să 
prețuim și mai mult libertatea si 
pacea, să muncim neobosit pentru 
prosperitatea și propășirea poporului 
nostru.

Ne pregătim pentru viață, pentru

înfăptuirea marilor obiective pe care 
România le are de realizat, cu sigu
ranța că -fiecare dintre noi își are 
un destin asigurat prin cele peste 
un milion locuri de" muncă create in 
acest cincinal, prin cele care vor fi 
create în următorii ani.

Pentru acest viitor, pentru grija 
dumneavoastră părintească, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, vă exprimăm în
treaga noastră recunoștință si ne an
gajăm să vă urmăm neabătut pilda 
și Îndemnurile.

Noi, studenții Institutului național 
de chimie, urmînd indicațiile dum
neavoastră, ne străduim să realizăm 
o mai strinsă îmbinare între învăță- 
mint, producție și cercetarea științi
fică. Sintem conștienți de marea răs
pundere ce ne revine in înfăptuirea 
politicii partidului de valorificare, la 
un nivel superior, a resurselor de 
materii prime de care dispune tara 
noastră. Sintem însuflețiți de exem
plul activității laborioase a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant politic si erudită 
personalitate științifică, savant de re
nume mondial, model de îmbinare a 
cercetării științifice fundamentale cu 
cerințele dezvoltării ' economiei na
ționale.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sintem hotă- 
rîți să muncim fără preget, să invar-- 
țăm, să ne însușim temeinic cele maț:) 
noi cuceriri ale cunoașterii, să ne for
măm ca specialiști, cu o înaltă con
știință comunistă, revoluționară, cu 
o morală superioară, să contribuim 
activ, cu toată energia noastră tine
rească, la înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Votul nostru vor 
tre, faptele pline de 
ne revoluționară ale 
a României socialiste, pe deplin în
crezătoare în viitorul ei strălucit.

fi faptele noas- 
dăruire si pasiu- 
tinerei generații

re

înfloririi na- 
conditiile mi- 
pregătire. de 
socială ce ne

Mă simt deosebit de onorat de a 
lua parte la această mare adunare 
populară, unde, alături de oamenii 
muncii din Capitală, și noi. lucrăto
rii de pe ogoare, avem prilejul să ne 
manifestăm profunda satisfacție pen
tru candidatura dumneavoastră ca 
deputat, mult stimate și iubite tot 
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, în Marea Adunare Națio?- 
nală — a spus tovarășul DINU DA- 
NILIUC, președintele C.A.P. Gur- 
bănești, județul Ilfov.

Noi, țăranii cooperatori din Gurbă- 
nești, sintem bucuroși să vă infor
măm ,că datorită ajutorului perma
nent primit din partea partidului șl 
statului, personal din partea dum
neavoastră, mult stimate și iubite.to
varășe Nicolae Ceaușescu. in cei 
patru ani care s-au scurs din actua
lul cincinal am obținut rezultate eco
nomice bune. în 1979 am obtinut pro
ducții medii de 4 300 kg grîu. 9 700 kg 
porumb boabe, 60 000 kg- sfeclă de za
hăr și peste 2 750 kg floarea-soarelul 
la hectar, toate in cultură neirigată. 
Producția de lapte a fost de pes
te 4 000 litri pe vacă furajată, la 
întregul efectiv, ceea ce ne-a permis 
să valorificăm cu statul importanta 
cantități de produse agricole, cu mult 
peste cele contractate. Aceste rezul
tate ne-au permis să îndeplinim sar
cinile pe actualul cincinal in numai 
patru ani. ceea ce arată marile re
zerve de care dispunem atit noi. agri
cultorii di» Gurbănești. cit si întrea
ga agricultură a județului Ilfov.

Cu toate aceste succese, sintem 
conștienți că noi, lucrătorii ogoare
lor, dispunem incă de mari rezerve si 
posibilități de sporire a producției 
agricole vegetale și animale.

In lumina indicațiilor pe care ni 
le-ați dat la Consfătuirea de lucru 
din 25—26 februarie 1980. am trecut 
la organizarea superioară a muncii 
în actuala campapie agricolă, hotăriți 
fiind să nu facem nici un rabat de la 
calitatea lucrărilor, de la normele 
obligatorii privind folosirea fondului 
funciar, respectarea densității plante
lor pe unitatea de suprafață. înca
drarea în epoca optimă a însămînță- 
rilor la toate culturile, realizarea ce
lorlalte lucrări agricole. Vom acțio
na, de asemenea, pentru creșterea 
răspunderii adunărilor generale, a 
organismelor colective de conducere, 
pentru participarea tuturor lucrăto
rilor de pe ogoare atit la stabilirea, 
cit și la realizarea programelor de 
creștere a producției.

Cu limpezimea marilor îndatoriri 
ce ne revin, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceausescu, că 
vom da votului nostru de la 9 mar
tie sensul angajării depline de a în
făptui politica agrară a partidului 
nostru, istoricele hotărîri adoptate 
de Congresul al XII-lea al Partidu
lui Comunist Român.

A vorbit apoi tovarășul RADU 
VOINEA, rectorul Institutului poli
tehnic din București, care a spus : 
Pentru noi. oamenii de știință și cul
tură din Capitală, pentru cadrele di
dactice și studenții modernei politeh
nici bucureștene, candidatura dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în marele sfat al 
tării constituie o deosebită onoare, 
fapt pentru care vă mulțumim din 
adîncul conștiinței noastre comuniste.
(Continuare în pag. a V-a)
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A APĂRUT ÎN BROȘURĂ :,

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntare la Consfătuirea de lucru 

de la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român 

din 25 — 26 februarie 1980
Editura politică

Vizita în țara noastră a secretarului de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei

(Urmare din pag. a IV-a)
în persoana dumneavoastră vedem 
întruchipate cele mai alese virtuți 
ale poporului român, secularele lui 
năzuințe de mai bine, de indepen
dență și suveranitate, de pace și co
laborare internațională, de propășire 
economică și culturală.

Se împlinesc luna aceasta cinci
sprezece ani de cind, aflîndu-vă în 
fruntea partidului și statului nostru, 
ne conduceți cu înțelepciune politică 
și aleasă cutezanță revoluționară, 
militați neobosit, animat de inalta * *"  
responsabilitate patriotică pentru ca 
România socialistă'să urce pe trepte 
tot mai înalte de bunăstare și civi
lizație, să se afirme prestigios în 
lume. Impresionantele realizări obți
nute in acești ani de puternic dina
mism economic și spiritual, care 
poartă efigia gindirii și activității 
dumneavoastră, • definesc această pe
rioadă ca cea mai fertilă din în
treaga istorie a României.

® Teatrul National (sala mică) : 
A treia țeapă — 19,30; (sala Ate
lier) : Așteptîndu-1 pe Godot — 
19.
@ Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Paavo Berglund 
(Finlanda). Solist : Ion Voicu — 
19,30.
© Teatrul de operetă : Lăsațl-mă 
să cînt — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Gin-Rummy — 19,30; (sala Gră
dina Icoanei) : Cum se numeau 
cei patru Beatles — 19.30.
® Teatrul Mic : Evul mediu ln- 
timplător — 19,30.
a Teatrul „Nottara" (sala . Ma- 
gheru) : Idioata — ‘ 19.30: (sala 
Studio) : Craii de Curtea Veche
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : A cincea lebădă — 19.30; (la 
clubul uzinelor IREMOAS) : Co
medie fără titlu — 15.
O Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De Ia Cără
buș la Savoy — 19,30; (sala Vic
toria) : Boema rîde, cîntă și dan
sează — 19,30.
© Teatrul ,,Ion Vasilescu" : Un 
cîntec pentru un surîs — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" (sala Studio) : De dor, 
de dragoste — 19.
O Teatrul ,,Ion Creangă" : Trei 
grăsani — 9.30; Vivat premianții
— 17.
© Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sînziana — 10; Jocuri de poeți — 
jocuri de copii — 17.
• (Circul București : Atracțiile 
circului bulgar — 19,30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. î 
Romeo și Jeanette — 19.30.

Această perioadă s-a înscris ’și în 
Istoria învățămîntului ’ românesc 
drept cea mai fertilă. Putem spune 
cu satisfacție că avem acum un în- 
vățămînt modern, legat. organic de 
practică, de viață, la baza căruia stau 
ideile novatoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul noii școli 
românești. •

Comuniștii, toate cadrele didactice 
din institutul politehnic acționează 
cu înaltă responsabilitate pentru pre
gătirea temeinică a specialiștilor de 
mi ine, potrivit exigențelor mereu 
sporite ale dezvoltării economiei na
ționale, contribuind, totodată, la so
luționarea unor probleme de cea mai 
mare importanță pentru industria 
noastră. Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că. la in
dicația. dumneavoastră, cadrele di- 
• actice și studenții din institutul po- 

tehnic, în colaborare cu specialiștii 
din cercetare, proiectare și produc
ție. au început să lucreze la pro
iectarea și realizarea unei linii de 
turnare automatizate, a altor mașini 
și instalații de înaltă tehnicitate. 
Vom intensifica mai mult cercetarea 
științifică și de inginerie tehnologică, 
vom integra mai activ toate cadrele 
institutului in efortul național de 
modernizare a producției, de promo
vare a progresului tehnic, de afir
mare a cuceririlor revoluției tehni- 
co-științifice.

Exprimînd încă o dată gîndurile tu
turor celor ce activează în învăță- 
mînt și cercetare, îngăduiți-mi să vă 
adresez dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, urarea 
de sănătate, ani multi în fruntea 
partidului și statului, pentru binele 
și fericirea poporului și a patriei 
noastre socialiste.

Primit cu multă căldură și însufle
țire, cu sentimente de fierbinte dra
goste și profundă stimă, ia cu- 
vintul TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Ampla cuvintare rostită de tovară
șul Nicolae Ceaușescu — strălucit 
bilanț al impresionantelor realizări 
obținute de poporul român in cei 
cinci ani ce au trecut de la prece
dentele alegeri atit pe planul con
strucției socialismului in România, 
cit și al creșterii prestigiului său pe 
plan internațional, însuflețitor pro
gram al devenirii patriei noastre tot 
mai înfloritoare și mai prospere — a 
fost urmărită cu deosebit interes și 
subliniată cu vii și puternice aplauze, 
ceea ce exprimă adeziunea totală a 
întregului nostru popor la marile 

programe elaborate de Partidul Co
munist Român. încrederea sa nețăr
murită în secretarul general al parti
dului, dorința și hotărîrea oamenilor 
muncii de a nu precupeți nici un e- 
fort pentru ca România să înainteze 
pe noi culmi ale progresului și civi
lizației socialiste, ale comunismului. 
La încheierea cuvintării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. entuziasmul mii
lor de participanți la adunare este 
impresionant. Asistența, în picioare, 
ovaționează îndelung pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. candidatul între
gii noastre națiuni, manifcstindu-și 
dragostea și prețuirea față de primul 
bărbat al țării, hotărirea de a trans
pune în viață mărețele idei și în-> 
demnuri ce se degajă din cuvintarea 
secretarului general al partidului. Se 
scandează minute în șir „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu deputat în 
al țării mare sfat", „Stima noastră și 
mîndria — Ceaușescu,: România!", 
„Ceaușescu și poporul'1", „Ceaușescu
— pace!".

Uralele și ovațiile care nu conte
nesc, atmosfera de puternic entu
ziasm sint o nouă dovadă vie, con
cludentă a angajamentului solemn 
al tuturor fiilor patriei de a înfăptui 
neabătut politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, de a 
acționa strîns uniți în jurul partidu
lui și secretarului său general pentru 
realizarea mărețelor sarcini ale actua
lului cincinal, istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea al P.C.R.

La ieșirea din incinta Palatului 
sporturilor și culturiiBregăsim aceeași 
atmosferă plină de dragoste și pre
țuire pentru făurarul noii Românii. 

.Zecile de mii de participanți, care, 
prin intermediul stațiilor de ampli
ficare, au ascultat cuvintarea istorică 
a secretarului general, iși exprimă 
acum recunoștința vie și deplina sa
tisfacție față. de conținutul ei magis
tral, față de contribuția sa inestima
bilă la perfecționarea continuă a 
complexului mecanism care este so
cietatea noastră, la afirmarea ple
nară a personalității umane și creș
terea nivelului de trai și de civili
zație al oamenilor muncii, la făuri
rea pe planeta noastră a unei lumi 
maț drepte și mai bune, a păcii, 
securității și colaborării Intre toate 
națiunile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat parcurg pe jos aleea centrală 
a parcului. Pretutindeni, oamenii 
muncii dau glas din nou sentimente
lor de dragoste și stimă pe care le 
nutresc față de secretarul general 
al partidului, prin aplauze și. ovații, 
printr-o avalanșă de flori și urări de 
fericire, prin cîntece și dansuri.

Un moment aparte, plin de pros
pețime și candoare, îl reprezintă evo
luția artistică a șoimilor patriei și 
pionierilor, care mulțumesc astfel 
marelui lor prieten pentrfi veghea lui 
neîntreruptă și grija pe care Ie-o 
poartă, pentru copilăria fericită pe 
care o trăiesc. Pe platoul din fața 
marii fintini arteziene, tinere 
gimnaste și un grup masiv de 
sportivi fi-untași ai cluburilor 
bucureștene execută o inspirată ale
gorie: din mijlocul unei piramide de 
trupuri se ridică portretul cu chipul 
luminos al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și o tinără in veșminte 
sărbătorești, simbolizind România. în 
repetate rînduri. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns invitațiilor 

adresate de șoimi ai patriei și pio
nieri, de tineri și tinere inveșmin- 
tați in uniforme specifice muncii lor 
și in costume populare lucrate cu 
măiestrie să se prindă in horă 
alături de ei. în continuare, pe 
traseul străbătut au loc tablouri 
coregrafice pe teme de muncă, 
momente folclorice, specifice prin
cipalelor zone etnografice ale tă
rii și naționalităților conlocuitoare, 
suite de dansuri și cîntece tinerești, 
care au darul să confere întregii ma
nifestări aura unei sărbători opti
miste a întregii suflări românești. în 
văzduhul limpede al acestei seri de 
martie răsună din zeci, de mii de 
piepturi urale și ovații însu
flețite adresate tovarășului Nicolae p 
Ceaușescu, oamenii muncii flutură 
eșarfe policrome și drapele ale parti
dului și republicii. în lumina reflec
toarelor, pe colinele . care străjuiesc 
aleea. centrală se văd;,numeroase alte. , 
grupuri de oameni ai "muncii care' l'I 
salută ■ cu vie .animație pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Aproape de ieșirea din parc, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat sînt 
invitați să se prindă într-o mare-horă 
a bucuriei, înfrățirii și demnității ro
mânești, moment de o intensitate 
deosebită, frescă vie a prezenței per
manente a secretarului general al 
partidului în mijlocul minunatului 
nostru popor, a simțămintelor de dra
goste și prețuire nutrite de întreaga 
noastră națiune față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în acordurile 
antrenante, de voie bună și opti
mism robust, ale horei intonate de 
fanfară și în aclamațiile nesfirșite 
ale mulțimii, se încheie această nouă 
întîlnire a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii, intil- 
nire care încununează în mod fericit 
campania electorală din această pri
măvară.

întilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu alegătorii, la care, prin 
mijlocirea transmisiilor de radio și 
televiziune, a fost prezentă toată țara, 
a făcut, o dată mai mult, dovada cli
matului de efervescență și profundă 
democrație in care se desfășoară ale
gerile de deputați din acest an. 
Această largă participare a po
porului la exercițiul puterii nu ar 
fi fost posibilă fără aportul esen
țial al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, marele nostru strateg, 
bărbatul de numele căruia se 
leagă toate înfăptuirile noastre da 
seamă. Pentru toate aceste merite, 
pentru tot ceea ce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reprezintă in ridicarea in 
slavă a mîndriei și propășirii națio
nale, bucureștenii au venit astăzi să-l 
asigure pe secretarul general al parti
dului, in numele întregului popor 
român, de încrederea, devotamentul 
și dragostea lor fără margini.

A ’ fost o adevărată sărbătoare 
populară, cu profunde semnificații, 
această vibrantă intilnire a condu
cătorului partidului și statului nostru 
cu alegătorii săi, practic cu întregul 
popor, un moment ce se înscrie cu 
litere de aur in cronologia politică a 
țării, care a pus cu putere in lumină 
conștiința comună a tuturor fiilor 
națiunii că, votind .pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți candi
dați ai Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, votează pentru pre
zentul și viitorul luminos al scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România, pentru ridicarea ei conti
nuă pe trepte tot mai înalte de civi
lizație și progres.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășei ELENA CEAUȘESCU
Cu ocazia Zilei internaționale a femeii — 8 Martie — vă adresez cele 

mai calde felicitări și vă urez din toată inima multă sănătate, fericire și 
succese și mai mari in activitatea dumneavoastră.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

în cinstea Zilei internaționale 
a femeii

Ziua internațională a femeii este 
cinstită in întreaga țară prin noi suc
cese în muncă, succese pe care co
lectivele de oameni ai muncii le 
consacră in egală măsură alegerilor 
de la 9 martie. Știri de ultimă oră 
transmise din diferite așezări ale 
țării relevă multiple și variate aspec
te ale activității economice, politico- 
educative și cultural-artistice desfă
șurate în cinstea zilei de 8 Martie. 
Astfel, cele 3 000 de lucrătoare ale 
cooperativei meșteșugărești „Arta 
casnică" din Breaza dedică , lui 
8 Martie un important succes —. ono
rarea sarcinilor de plan, la princi
palii indicatori, pe întregul cincinal. 
Această performantă creează toate 
condițiile pentru ca pînă la finele 
perioadei amintite să se realizeze un 
plus de articole de artă populară ro
mânească în valoare de aproape 120 
milioane lei.

★
Importante realizări raportează la 

acest început de martie colectivele 
de femei din întreprinderea de tri
cotaje „Zimbrul" Suceava, întreprin
derea de tricotaje „Bucovina" din 
Rădăuți, Filatura de in și cînepă 
Fălticeni, filaturile tip bumbac de la 
Cimpulung Moldovenesc și Gura Hu
morului. Potrivit unor calcule preli
minare, sporurile . de producție 
marfă obținute pînă în prezent se 
ridică la aproape 10 milioane lei. De 
asemenea, prin folosirea rațională a 
capacităților din dotare și a fondu
lui de materii prime, cheltuielile ma
teriale au fost recțuse cu 502 mii lei. 
în aceste zile, în toate unitățile sînt 
organizate „schimburi record în 
muncă".

★
Organizațiile de femei din județele 

Prahova, Buzău și Dîmbovița au ini
țiat în cinstea zilei de 8 Martie 
largi acțiuni, pentru colectarea a pes
te 6 000 kg resturi de textile și pen
tru realizarea unor lucrări gospodă
rești și de înfrumusețare a localită
ților în valoare de peste 2 milioane 
lei. Totodată, în orașele celoi- trei 
județe, ca și la cluburile și căminele 
culturale din peste 120 de localități 
au fost organizate simpozioane, ex
puneri și alte manifestări, în cadrul 
cărora au fost relevate coritributia 
femeii la opera de dezvoltare și în
florire a patriei, măsurile întreprinse 
de statul nostru pentru asigurarea 
egalității în fapt _a femeii cu bărba
tul, pentru ocrotirea mamei și copi
lului. ................ ........ ............

★
în ultimele zile, într-un mare nu

măr de localități urbane și rurale de 
pe raza județelor Vilcea, Olt și Ar
geș au fost organizate simpozioane, 
expuneri, dezbateri,, expoziții, specta
cole omagiale dedicate Zilei interna
ționale a femeii.

Sub genericul „Femeia — prezență 
activă în viața economico-socială a 
țării". In mai multe orașe și comune 
vilcene au fost prezentate expuneri 
urmate de programe artistice susți
nute de formațiile de amatori locale 
participante la cea de-a 3-a ediție a 
Festivalului național „Cintarea 
României". ,

La Combinatul de prelucrare a 
lemnului și întreprinderea de piele 
și încălțănjinte din Rîmnicu Vilcea 
șl in alte unități economice și așeză
minte culturale s-au desfășurat 
spectacole și recitaluri literar-muzi-

• SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT

TENIS în „Cupa Davis“ România - Austria 1-1, 
după prima zi

în sala Floreasca din Capitală, in 
prezența a peste 2 000 de spectatori, 
a început ieri meciul dintre echipele 
României și Austriei din cadrul sfer
turilor de finală (zona europeană, 
grupa B) ale tradiționalei competiții 
de tenis „Cupa Davis".

în prima partidă de-slmplu, Ilie 
Năstase, cu un serviciu formidabil, 
din care a realizat 22 de „ași", l-a 
învins în trei seturi, cu 6—1, 7—5,
6—4, pe Hans Kary, după o oră și 
23 minute de joc.

în continuare, Florin Segărceanu l-a 
întîlnit pe Robert Reininger (care l-a 
înlocuit pe Peter Feigl, accidentat la 
ultimul antrenament). Jucătorul aus

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 și 10 martie. In țară, : Vremea, in 
general. caldă, se va răci spre sfîrșitul 
intervalului, începînd din estul tării. 
Cerul va fi-temporar noros. Vor cădea 
precipitații, îndeosebi sub formă de 
ploaie, mai frecvente în vestul și su
dul țării. Vînt moderat, cu unele in
tensificări predominind difi sectorul 

cale intitulate „Omagiu muncii crea
toare". La Drăgășani au fost organi
zate un colocviu pe tema „Condiția 
femeii în societatea socialistă" și un 
recital de versuri susținut de mem
brii cenaclului literar „Gib Mihăes- 
cu“ din localitate.

,în sala bibliotecii Casei de cultură 
a sindicatelor din Slatina a avut loc, 
joi, medalionul literar intitulat „Fe
meile acestui pămînt", iar la Clubul 
tehnic al tineretului din Pitești a fost 
programat simpozionul „Femeia 
mamă — femeia militantă pentru 
democrație și progres", iar la libră
riile centrale din Pitești, Cimpulung 
și Curtea de Argeș au fost amenajate 
expoziții și vitrine de carte.

★
Casa de cultură din Hunedoara a 

găzduit un spectacol tematic intitulat 
„Omagiu femeii muncitoare". De ase
menea, cluburile sindicatelor din 
principalele centre miniere ale Văii 
Jiului și cele ale întreprinderii „Vic
toria"— Călan si întreprinderii de 
tricotaje din Cimpeni au organizat 
simpozioane în cadrul cărora a fost 
evidențiată creșterea rolului femeilor 
în viața politică, economică și social- 
culturală a țării. în mai multe loca
lități s-au deschis expoziții de artă 
plastică și populară, precum și expo
ziții cu lucrări de- mină și obiecte de 
artizanat executate de femei.

★
La librăria „Ion Creangă" din mu

nicipiul Petroșani au început „Zilele 
cărții pentru femei". Momentul inau
gural a.fost marcat de prezentarea 
unui spectacol de muzică și poezie, la 
care și-au dat concursul formații ar
tistice ale elevilor și pionierilor 
de la școlile generale din localitate. 
Cu același prilej, în cadrul întreprin
derii de tricotaje din Petroșani s-a 
organizat o expoziție de carte și a 
avut loc o șezătoare literară. Sala de 
festivități a bibliotecii județene din 
Deva găzduiește o interesantă expo
ziție avînd ca temă „Afirmarea femeii 
în toate domeniile de activitate", iar 
la Galeriile fondului plastic s-a des
chis o expoziție de pictură, sculptură 
și grafică, cuprinzind, între altele, 
peste 20 de lucrări adecvate sărbăto
rii de la 8 Martie, care au fost 
realizate de artiști plastici hunedo- 
reni.

Colectivul asociației de sere inter- 
cooperatiste de la Sîntandrei a pre
gătit im lot de 10 000 fire de garoafe 
ce vor fi puse în vînzare. prin uni- 
tățile speciale de desfacere, In cinstea 
Zilei’fefneii.

★
în cadrul secției de etnografie a 

Muzeului județean de istorie Galați 
s-a deschis joi o expoziție de artă 
populară intitulată „La izvoarele fru
mosului", cuprinzind 60 de țesături și 
cusături de pe meleagurile gălățene, 
de la început de secol și pînă în pre
zent.

★
La Drobeta-Turnu Severin. Orșova, 

Baia de Aramă și Strehaia și in alte 
localități mehedințene au fost verni
sate expoziții de artă populară 
cuprinzind lucrări realizate cu iscu
sință și măiestrie artistică de către 
gospodine din județ. Concomitent, tn 
așezămintele de cultură din același 
județ s-au desfășurat simpozioane și 
expuneri.

(Agerpres)

triac a obținut victoria cu 6—4, 5—7,
7—5, 6—1.

Așadar, după prima zi, scorul este 
egal : 1—1.

Forma excelentă și buna dispozi
ție de joc arătate de Ilie Năstase — 
împreună cu speranța că Florin Se
gărceanu iși va reveni totuși la va- 
loarea-i cunoscută și va evolua mai 
bărbătește — constituie motive de 
încredere că reprezentativa noastră 
pentru „Cupa Davis" va învinge, pînă 
la urmă, in acest dificil meci și va 
juca semifinalele grupei in compania 
Angliei. Această perspectivă poate 
fi conturată chiar azi printr-o aștep
tată și posibilă victorie in proba de 
dublu (programată la ora 16,00).

sud-estic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, 
mai coborite în depresiuni, iar cele 
maxime între 5 și 15 grade, tn Bucu
rești : Vremea va continua s'ă se încăl
zească, în prima parte a intervalului, 
apoi se va răci ușor. Cerul va fi tem
porar noros. Va ploua. Vîntul moderat 
va prezenta .intensificări de scurtă du
rată din sectorul estic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 2 și 
plus 2 grade, maximele între 6 și 10 
grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

în perioada 2—6 martie 198Q a 
avut loc vizita în țara noastră a se
cretarului de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe al Spaniei, Carlos 
Robles Piquer.

Demnitarul spaniol a fost primit 
de tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, și a avut convor
biri cu tovarășul Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilpr Externe.

în cadrul convorbirilor a fost apre
ciată evoluția ascendentă a relațiilor 
româno-spaniole pe multiple planuri, 
pe baza Declarației comune, a înțe
legerilor și acordurilor convenite cu 
prilejul vizitei oficiale efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu în 
Spania, în mai 1979, la invitația 
regelui Juan Carlos I și a reginei 
Sofia. Au. fost analizate posibilitățile 
de extindere în continuare a schim
burilor economice, îndeosebi prin 
cooperarea în producție, inclusiv pe

A apărut; „ERA SOCIALISTĂ" nr. 5/1980
în deschidere este publicat edito

rialul „Forța muncii creatoare a po
porului". în continuare sint inserate 
articolele : „Afirmarea personalității 
umane in viața economico-socială" de 
Iosif Szasz ; „Dezvoltarea și moder
nizarea economiei — temelie a pro
gresului multilateral al patriei" de 
Hie Șalapa ; „Comerțul socialist în 
anul încheierii cincinalului" de Jănos 
Fazekâs ; „Drepturile și libertățile 
cetățenești în condițiile adîncirii de
mocrației socialiste" de Nistor Prisca 
și Cristian Ionescu ; „Dinamismul 
politicii externe a României socia
liste" de Vasile Șandru.

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 In direct de la... politehnică
16,30 Emisiune în limba germană
18,25 Reportaj pe glob : Republica 

Ghana
18.35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal <■
19,20 în actualitate : alegerile de la 9 

martie I .... ■ . '.......
19.35 Noi, femeile ! Emisiune festivă 

dedicată zilei de 8 Martie, Ziua in
ternațională a femeii

20,15 Film artistic: „Trei zile șl trei 
nopți". O producție a Casei de 
filme Unu. Scenariul : Alexandru 
Ivasiuc, Roxana Pană, după ro
manul „Apa" de Alexandru Ivasluc

21,53 Telejurnal

c i n e m a
• Mijlocaș Ia deschidere : SCALA
— 9,15; 11,15; 13,15; 15.30; 17,45;
20, CULTURAL — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GRIVITA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Iarba verde de acasă ; CEN
TRAL — 9; 11,16; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Sosea odată un călăreț : SALA 
PALATULUI — 17,15; 20,15, PA
TRIA — 9; 11,45: 14,30: 17.15; 20, 
BUCUREȘTI — 8,30; 10,45; 13; 
15,15; 17,45; 20,15, FAVORIT — 9; 
11,15; 13,30: 15,45: 18; 20.15.
• Sezonul de catifea : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15,
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Prezentatorul : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 16; 18: 20.
• Supraviețuitorii : TIMPURI NOI
— 15: 17,30; 20.
a Artista, dolarii șl ardelenii : 
FEROVIAR — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20, MODERN — 9; 11,15; 
13.30: 15,45: 18; 20.
® I se spunea „Buldozerul" : EX
CELSIOR — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15, MELODIA — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
— 9: 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
© Rug și flacără : DACIA — 9; 
lil,30; 14,15; 17; 19,45. GIULEȘTI
— 9; 11,30; 14,16; 17; 19,45, DOINA
— 17,30; 20.
a Program de desene animate : 
DOINA — 9.30: 11,30; 13: 14.30: 16. 
O Deznodămînt Ia frontieră : TO
MIS — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18; 20, 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.
© Cumpăna : COTROCENI — 15; 
17,15; 19,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18; 20.
o Moarte pe Nil : FLOREASCA
— 9: 11.30; 14,15; 17: 19.45.
© C|ne mă strigă : COSMOS — 
15,30; 17,30; 19.30. FERENTARI — 
15,30: 17,30; 19,30.
O Un polițist incomod : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20,
MUNCA — 16; 18; 20.
a Colosul din Rhodos : BUCEGI
— 14.30: 17,15; 20, ARTA — 9; 12; 
16; 19.
© Safari Express : LIRA — 10;
12,15: 15.30; 18; 20.
© A noua Inimă : POPULAR — 
15,30: 17,30: 19,30.
© Piedone Africanul : DRUMUL 
SĂRII — 15; 17.45; 20. 

terțe piețe, potrivit celor convenite 
Ia nivel înalt. S-a stabilit, totodată, 
să se extindă contactele politice și 
să se dezvolte în continuare colabo
rarea în domeniile culturii, artei și 
științei.

în cadrul schimburilor de vederi 
asupra evoluției situației internațio
nale, un accent deosebit s-a pus pe 
necesitatea bunei pregătiri a reu
niunii de la Madrid, pentru ca aceas
ta să dea un nou impuls colaborării 
multilaterale dintre statele conti
nentului, să elaboreze măsuri con
crete de dezangajare militară și 
dezarmare, fără de care nu pot fi 
concepute pacea, destinderea și secu
ritatea internațională. A fost, de ase
menea, relevată importanța intensi
ficării eforturilor pentru edificarea 
noii ordini economice internaționale, 
a soluționării constructive, în inte
resul popoarelor, a problemelor care 
confruntă astăzi omenirea.

La convorbiri a fost prezent Josâ 
Carlos Gonzalez Campo Dal-Re, am
basadorul Spaniei la București.

Revista mai publică articolele : 
„Eveniment cu profunde semnifica
ții sociale și politice" de Nicolae Pe- 
treanu — consacrat momentului 
6 Martie 1945 ; „Creșterea accentua
tă a eficienței — obiectiv de bază în 
toate ramurile economice" de Iosif 
Dumitru Bați ; „Continuitatea daco
română pe teritoriul patriei noas
tre" de Dumitru Protase ; „Amatori 
și profesioniști în arta teatrală" de 
Natalia Stancu și „Criza societății 
capitaliste — dimensiuni economica 
și sociale" de Traian Caraciuc.

Revista mai conține rubricile; 
„Cărți și semnificații", „Revista re
vistelor" și „Cuvîntul cititorilor".

PROGRAMUL S

16,00 Tenis : România — Austria In 
„Cupa Davis", partida de dublu. 
(Transmisiune directă de la Bucu
rești)

18,00 înfrățiți In ctntec șl joc (cîntece 
și dansuri populare cu ansamblul 
„Brîulețul")

18,30 Blocnotes — informații utilitare
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 In actualitate: alegerile de la 9 

martie 1
19,35 Radar pionieresc
19.55 Buletinul rutier al Capitalei
20,05> Orchestra de . cameră ..Slnțfo»» 

nietta", dirijată de Marla Nistor .'
SO,25 De pretutindeni. Monumente d«< 

artă de la Potsdam
50.50 Pagini lirice și eroice din creația 

românească, operă, operetă șl ba
let. (Interpretează soliștii șl an
samblurile teatrelor lirice din 
București, Constanta, Brașov, Cra
iova)

21.55 Telejurnal • 

o Chemarea primăverii : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• Camionul de cursă lungă : CA
PITOL — 9; 11; 13,15: 16.30:
17,4’5; 20.
a Studentul, computerul șl car
tofii : VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
@ Răzbunarea panterei roz: FLA- 
CArA. — 15,30: 17,45; 20.
• 39 de trepte : PACEA — 15,30; 
17,4'5; 20.
• Clopote de toamnă : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre

® COMPUTERUL 
DESPRE SHAKESPEARE. 
Cu ajutorul unui computer, cer
cetătorul Harrison Meserole. de 
la State College din Pennsylva
nia. este pe cale de a completa 
una din cele mai valoroase co
lecții de date privind viata și 
opera lui William Shakespeare, 
provenind din cele mai variate 
domehii. cum ar fi opere litera
re, de pictură, artă teatra
lă și cinematografică din diferi
te țări ale lumii, produse in pe
rioada 1958—1978. El a colectat 
referirile la Shakespeare și la 
ansamblul vieții si operei sale 
din cărți, ziare, reviste și alma
nahuri. din lucrări de diplomă 
și dizertatii. din filme, emisiuni 
radio și TV. Odată colectate, 
aceste materiale au fost verifi

cate, adnotate,, indexate. tipă
rite. clasificate și apoi introduse 
în computer. Pe baza acestui 
uriaș material faptic, profesorul 
american intenționează să edi
teze un dicționar cuprinzind 
50 000 de articole, intitulat „O 
bibliografie mondială cumula
tivă și adnotată a lumii lui Sha-, 
kespeare, 1958—1978". ,

© VALOAREA „PRE
MIULUI NOBEL" a fost 
majorată în acest an cu 10 la 
sută, a anunțat „Fundația No
bel", care administrează uriașa 
avere lăsată moștenire de chi
mistul suedez Alfred Nobel 
(1833—1896), inventatorul dina
mitei. Astfel, incepînd din acest 
an, laureații prestigioasei dis
tincții — care s-au afirmat prin

contribuțiile lor remarcabile in 
domeniile medicinei. chimiei, 
fizicii, literaturii, economiei și 
în lupta pentru pace — vor 
primi cecuri în valoare de 
880 000 de coroane (210 000 do
lari).

• CONTRABANDĂ 
CU SPECII RARE. Comerțul 
mondial cu specii de animale și 
plante protejate prin lege a luat 
proporții „gigantice", a declarat 
Peter Sand, secretarul general 
al Acordului pentru protecția 
speciilor, organizație cu sediul la 
Washington. El a precizat că cel 
puțin 700 tone de fildeș african 
se comercializează anual în di
ferite țâri ale lumii.' Or. a spus 
el, pentru o asemenea cantitate

.

de fildeș se sacrifică aproxima
tiv 50 000 de elefanți. în fiecare 
an sint uciși 2 milioane de cro
codili, căutati pentru pielea lor 
valoroasă. în Statele Unite, a 
spus el. sint comercializate 
anual 38 000 000 plante exotice 
amenințate cu dispariția.

• PENTRU PROTEJA
REA NATURII. Guvernul el
vețian a anunțat că spriji
nă campania internațională pri
vind „o strategie mondială 
pentru protejarea naturii", la 
care participă 25 de țări. Campa

nia, inițiată de Uniunea interna
țională de protejare a naturii, 
in colaborare cu Programul Na
țiunilor Unite pentru mediul 
înconjurător și Fondul mondial 
pentru natură, a fost lansată ofi
cial miercuri.

• CU O INIMĂ DIN 
PLEXIGLAS. Cu trei luni ln 
urmă, specialiștii de: Ia Facul
tatea de medicină a Universită
ții din Brno (Cehoslovacia) au 
fixat în pieptul unui vitei o ini-’ 
mă artificială. Pină la această 
operație, considerată o certă

reușită, la Brno au fost efectua
te alte 49 de implanturi si fie
care nouă experiență a condus 
la perfecționarea tehnicii opera
torii. la prelungirea treptată a 
vieții animalului de la ore la 
zile, săptămîni. iar acum, la mai 
multe luni. Prin operațiile efec
tuate se urmărește verificarea 
aparaturii utilizate și a adaptă
rii organismului la țesutul arti
ficial, cu atit mai mult cu cit, 
pentru prima dată in practica 
medicală, s-a folosit o inimă 
confecționată din polimetilmeta- 
crilat (plexiglas).

• ÎN ADÎNCURILE 
PĂMlNTULUI. Un grup de 
speologi francezi a pătruns !n 
peștera de la Samoeij (din Sa
voia). la adîncimea de 1 410 me

tri, băttnd. astfel, propriul „re
cord" stabilit anterior — 1358 
metri. Echipa a fost alcătuită 
din șapte bărbați și o femeie.

• IN PARLAMENT - 
DESPRE FUMAT. Ministrul 
finlandez pentru problemele so
ciale și ale sănătății. Sinikka 
Luja-Pentilla, a prezentat în 
parlament un program pentru 
combaterea fumatului. în scopul 
descurajării fumătorilor, minis
trul finlandez a recomandat 
creșterea cu 15 la sută a pretu
rilor țigărilor cu un conținut 
mare de gudron și nicotină. 
Prin aplicarea acestui program, 
a declarat ministrul finlandez, se 
urmărește și ca tînăra generație 
să nu fie afectată de consecin
țele atit de nocive ale fumatului.

• REPERAREA DIN 
AER A RESURSELOR 
MINIERE. Oficiul federal pen
tru cercetări geologice si în do
meniul materiilor prime din Ha- 
novra, R.F.G., a pus la punct o 
tehnică metrologică nouă, grație 
căreia pot fi descoperite de la 
înălțime substanțe greu de 
depistat cu mijloacele utilizate 
pînă în prezent. Este vorba de 
un sistem aerofizic de măsură
tori. instalat pe un elicopter. El 
permite, în timpul survolării 
unor regiuni, detectarea și loca
lizarea în subsol a unor rezerve 
de materii .prime, indicînd tot
odată natura, forma lor. precum 
și adîncimea la care au fost 
descoperite,
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SALISBURY

Consultări în vederea formării 
noului guvern al viitorului stat 

independent Zimbabwe

România în lume
• Contact» Internațional» • Convorbiri • Prezența '

PREȘEDINTELE REPUBLICII COOPERATISTE GUYANA

PRIMIT PE AMBASADORUL ROMÂNIEI

SALISBURY 6 (Agerpres). — Pre
mierul desemnat. al Rhodesiel, Ro
bert Mugabe, președintele Uni
unii Naționale Africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U.), a avut joi convorbiri cu 
guvernatorul britanic, lordul Soames, 
cu care a examinat o serie de pro
bleme legate de formarea guvernu
lui și de perioada de tranziție pînă 
la proclamarea oficială a indepen
denței țării, anunță agenția Reuter.

în aceeași zi, la Salisbury a avut 
loc o nouă întrevedere între Robert 
Mugabe și Joshua Nkomo. președin
tele Uniunii Poporului African Zim
babwe (Z.A.P.U.), in cadrul consultă
rilor în vederea formării primului 
guvern al viitorului stat independent

Victoria în alegeri a forțelor patriotice Zimbabwe 
salutată în țări africane

TEHERAN : CONVORBIRI ECONOMICE 

ROMÂNO-IRANIENE

LUANDA 6 (Agerpres). — Preșe
dintele Angolei, Jose Eduardo dos 
Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, a adresat lui Ro
bert Mugabe și Joshua Nkomo me
saje de felicitare pentru succesul ob
ținut în alegeri. Victoria reprezen
tanților organizațiilor Z.A.N.U.-F.P. 
și Z.A.P.U. dovedește maturitatea 
politică a poporului Zimbabwe și do
rința sa de â realiza, într-un spirit 
de pace, un Zimbabwe independent, 
democratic, unit și revoluționar — sa 
arată în mesaje.

★
BAMAKO 8 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Mali, Moussa

În favoarea liberalizării comerțului 
internațional cu produse agricole

Reuniunea miniștrilor agriculturii din țările O.E.C.D.
PARIS 6 (Agerpres). — în cadrul 

primei zile a lucrărilor reuniunii mi
niștrilor agriculturii ai Organizației 
pentru Cooperare Economică și Dez
voltare (O.E.C.D.), care se desfășoară 
la Paris, secretarul general al 
O.E.C.D., Emile van Lennep, a lan
sat, în cuvîntarea sa inaugurală, un 
apel la eliminarea qbstacolelor in 
comerțul mondial cu produse agri
cole și alimentare.

Ideea a fost susținută de reprezen
tantul Australiei, Peter Nixon, mi
nistrul industriei de bază, care a con
damnat procedeele folosite sistema
tic de unele țări occidentale care 
subvenționează exporturile exceden
telor lor agricole costisitoare. Aver-

Previziuni economice pesimiste 
ale Comisiei Pieței comune

BRUXELLES 6 (Agerpres). — 
Creșterea economică în țările C.E.E. 
nu va depăși 1,2 la sută în anul 1980 
— se apreciază în noul raport asupra 
situației economice în Piața comu
nă, adoptat de Comisia „celor nouă", 
de 'la Bruxelles, care relevă, totoda
tă, că unele dintre statele membre 
vor cunoaște o evoluție negativă. 
Aceste estimări — constată observa
torii — sînt mai pesimiste decit cele 
din octombrie 1979, cînd Comisia 
C.E.E. prevăzuse un ritm mediu de 
creștere de doi la sută pentru anul 
curent.

în ce privește rata inflației, a- 
ceasta se va situa în jurul a 11,3 la 

Zimbabwe. Noul guvern, au declarat 
cei doi lideri politici, va fi un guvern 
al Frontului Patriotic. Un purtător 
de cuvînt al Z.A.N.U. a declarat că, 
în cadrul acestei întrevederi, s-ă 
ajuns la un acord de principiu ca. 
Joshua Nkomo să candideze pentru 
funcția de președinte al țării, fără 
puteri executive.

Reluînd o declarație a imul purtă
tor de cuvînt al lordului Soames, 
agenția Associated Press informează 
că data exactă a proclamării inde
pendenței va fi stabilită in cadrul 
consultărilor dintre guvernatorul bri
tanic și guvernul ce va fi format de 
Robert Mugabe.

Traore, a salutat victoria obținută In 
alegerile din Zimbabwe de Frontul 
Patriotic. într-o declarație difuzată 
de postul de radio național, șeful sta
tului malian a subliniat importanta 
deosebită a acestei victorii pentru 
continentul african, faptul că ea con
stituie încă o înfrîngere a rasismului. 
Președintele Moussa Traore a lansat 
un apel popoarelor africane pentru a 
acționa de așa manieră încit poporul 
Zimbabwe să se poată bucura de 
cuceririle -cîștigate în urma unor 
lupte îndelungate, pline de jertfe si 
privațiuni.

tizînd asupra pericolului intensifică
rii tendințelor protecționiste in po
litica agricolă internațională? Peter 
Nixon a relevat că aceasta ar putea 

xavea „mari efecte negative pe plan 
economic și social pentru țările occi
dentale". O mai mare liberalizare a 
comerțului cu produse agricole — a 
adăugat ministrul australian — ar 
contribui Ia mai buna folosire a re
surselor, ca și la creșterea economi
că atît în țările importatoare, cît și 
în cele exportatoare.

Ministrul austriac al agriculturii, 
Gunter Haiden, a apreciat, la rîndul 
său, că „distorsiunile ce provin din 
subvențiile pentru produsele agricole 
reprezintă obstacole serioase în calea 
■comerțului liber pe piața mondială".

sută, cu doi la sută mal ridicată 
decit se estima în octombrie anul 
trecut. Deficitul balanțelor de plăți 
curente va fi de ordinul a 21 mili
arde dolari în 1980, între altele și 
datorită creșterii importante a prețu
rilor petrolului.

Șomajul va cuprinde '6,4 la sută din 
populația aptă de muncă, în total 
aproape șapte milioane de persoane 
fără un loc de muncă, față de 6,5 
milioane în prezent, în cele nouă țări 
membre ale Pieței comune. Procen
tul șomerilor va fi de 9,2 la sută din 
forța de muncă în Belgia, 8,5 la sută 
în Italia, 7,8 în Irlanda, 6,8 în An
glia, 6,5 în Franța și 3,5 în R.F.G.

A

GEORGETOWN 6 (Agerpres). 
Președintele Republicii Cooperatiste 
Guyana, Raymond Arthur Chung, l-a 
primit pe ambasadorul României, 
Marin Argint, care a prezentat scri
sorile de acreditare.

Cu acest prilej, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
au fost transmise un cordial salut și 
călduroase urări de sănătate și feri
cire personală președintelui Republi
cii Cooperatiste Guyana, de progres 
și succese poporului guyanez pe ca
lea dezvoltării sale de sine stătătoare.

Exprimînd deosebita sa mulțumire 
pentru mesajul adresat, președintele 
Arthur Chung a rugat să se tranș-

TEHERAN 6 (Agerpres). — Minis
trul iranian al petrolului, AU Akbar 
Moinfar, s-a întîlnit cu Ion M. Ni
colae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Anterior, oas
petele a avut convorbiri cu Sojahedin

GALĂ DE FILME

LA BRASILIA

BRASILIA 6 (Agerpres). — La 
ambasada țării noastre din Brasilia 
a fost organizată o gală de filme 
documentare românești.

Au participat secretarul general al 
Ministerului brazilian al Relațiilor 
Externe, Baena Soares, alte persona
lități braziliene, membri al corpului 
diplomatic. Gala de filme a trdzit un 
viu interes și s-a bucurat de o deo
sebită apreciere din partea celor pre
zent!.

OLANDA

Reacția sindicatelor la măsurile financiare ale guvernului
HAGA 6 (Agerpres). — Guvernul 

olandez, de coaliție între creștin- 
democrați și liberali, a obținut apro
barea Camerei deputaților, care îl 
autorizează să prelungească, de la 12 
martie pînă la sfirșitul anului 1981, 
măsurile de austeritate intrate în vi
goare în luna ianuarie a acestui an.

La începutul acestei săptămîni, la 
chemarea Confederației mișcării sin
dicale olandeze (F.N.V.), oamenii 
muncii din numeroase sectoare de 
activitate au declarat o grevă de o zi, 
în semn de protest împotriva faptului

Începerea procesului de la Seul
Intentat parHclpanților Ia asasinarea fostului dictator 

sud-coreean
SEUL 6 (Agerpres). — Tribunalul 

militar din Coreea de Sud a început 
judecarea procesului intentat persoa
nelor militare și civile acuzate de 
participare la asasinarea, la sfirșitul 
lunii octombrie, anul trecut, a dic
tatorului Pak Cijan Hi. Printre cei 
care au compărut în fața juriului se 
numără și generalul Chung Seung 
Hwa, fost șef al Statului. Major al 
armatei,. investit după asasinat și cu 
funcția de administrator al „stării 
excepționale". El este învinuit de 

mită președintelui Nicolae Ceaușescu, 
personalitate remarcabilă a vieții in
ternaționale, din partea sa și a po
porului guyanez, un salut prietenesc 
și cele mai bune urări de sănătate 
și’ fericire personală și de prosperi
tate și pace poporului român.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, la care au asistat Rash- 
leigh Jakson, ministrul afacerilor 
externe, precum și alte oficialități 
guyaneze, a avuj loc o convorbire 
privind stadiul actual al relațiilor 
bilaterale și posibilitățile de dezvol
tare a cooperării dintre România și 
Guyana pe multiple planuri, în inte
resul celor două țări și popoare, al 
păcii și securității internaționale.

Fatahi, adjunct al ministrului comer
țului, cu alte oficialități iraniene, cu 
care a examinat probleme privind 
dezvoltarea și diversificarea relațiilor 
economice bilaterale. Ambele părți 
au apreciat că există reale posibilități 
în această direcție.

DONAȚIE DE CĂRȚI 

UNIVERSITĂȚII DIN DAKAR

DAKAR 6 (Agerpres). — într-un. 
cadru festiv. Bibliotecii Universității 
din Dakar i-a fost donat, din partea 
Bibliotecii Centrale Universitare din 
București, un set de cărți românești, 
cuprinzind lucrări din diferite dome
nii. Au participat profesori și stu
dent!, reprezentanți ai presei. A fost 
de față, de asemenea, ambasadorul 
României la Dakar, Olimpia Solo- 
monescu.

că măsurile financiare ale guvernu
lui nu țin seama de creșterea con
tinuă, a costului vieții.

Guvernul condus de Andreas Van 
Agt a precizat însă că va face uz de 
noile puteri dacă între reprezentanții 
sindicatelor și cei ai întreprinderilor 
publice nu se va ajunge la un acord 
pe bază de negocieri.

Liderii F.N.V. au declarat, la rîn
dul lor, că, în cazul in care revendi
cările sindicale nu vor fi satisfăcute, 
vor fi declarate noi greve de protest, 
informează agenția Reuter.

„participare" la acțiunea de lichida
re a dictatorului, acțiune organizată 
și pusă în aplicare de un personaj 
cel puțin tot atit de sus-pus al regi
mului, fostul șef al Agenției Centrale 
de Investigații sud-coreene (K.C.I.A.), 
generalul Kim Jae Kyu. Pe unul din 
colaboratorii acestuia din urmă, co
lonelul. Park Heung. Joo, tribunalul 
l-a condamnat. la moarte, sentința 
fiind executată joi. Alți inculpați au 
fost condamnați la închisoare pe 
viață sau pe diferite termene.

Comunicat comun 
americano - vest-german

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
în urma convorbirilor purtate la Wa
shington între președintele Jimmy 

( Carter și cancelarul R.F.G., Helmut 
Schmidt, a fost dat publicității un 
comunicat comun.

într-o conferință de presă ținută 
după încheierea convorbirilor, pre
ședintele S:U.A. și cancelarul R.F.G. 
au declarat că punctele de vedere ale. 
celor două guverne in ceea ce pri
vește marile probleme internaționale 
discutate „coincid în mare măsură". 
Președintele Carter a adăugat că în
tre interesele celor două țări „există 
din cind in cînd diferențe de nuanță, 
uneori diferențe mai mari".

ITALIA

Semnificația alegerilor 
pentru conducerea P.D.C.

ROMA 6 (Agerpres). — în cadrul 
primei reuniuni a Consiliului Națio
nal al Partidului Democrat-Creștin 
Italian, ținută după cel de-al XIV-lea 
Congres al P.D.C., Flaminio Piccoli 
a fost ales secretar politic al parti
dului. Președinte a fost ales Arnaldo 
Forlani. Decizia cu privire la alege
rea noilor organe de conducere ale 
partidului „confirmă diviziunea de
mocrației creștine in două grupări 
opuse, marcată, dealtfel, si la re
centul congres" — relevă agen
ția A.N.S.A. „Cele două grupări 
divizate în problema adoptării unui 
punct de vedere cu privire la poziția 
fată de viitoarea participare a comu
niștilor la guvern nu au reușit să 
găsească o soluție unitară la sfirșitul 
unei zile de intense consultări, pen
tru a alege conducerea partidului".

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

I „AUTORII ROMANI". In aceste 
I zile a apărtit la Praga, in ciclul 

„Dicționarul dramaturgiei mondia- 
Ile“, volumul „Autorii' români", sub 

îngrijirea criticului literar Jarmila 
Gabrielova. Sint prezentați 88 de 

I scriitori și operele lor, începind cu 
clasicii literaturii noastre dramatice 

—și terminind cu autorii contempo
rani. Volumul este prefațat de prof.

1 dr. Maria Kavkova, care, pe lingă 
prezentarea evoluției artei drama
tice in țara noastră, face o succintă 

I incursiune in istoria poporului 
român.

PREȘEDINTELE CIPRULUI LA 
I ROMA. Președintele Ciprului, SpiJ- 
J ros Kyprlanou, a efectuat o vizită 

oficială de două zile la Rama, ynda 
Ia conferit cu președintele Italiei, 

Alessandro Pertini, și cu premierul 
Francesco Cossiga. Au fost exami
nate aspecte ale relațiilor bilate- 

Irale, precum și posibilitățile de so
luționare a problemei cipriote. Joi, 
ultima zi a vizitei, președintele 

I cipriot a fost primit la Cetatea
Vaticanului de Papa Ioan Paul 
al II-lea, informează agenția 
, France Presse.
ÎMPOTRIVA REDUCERII ALO

CAȚIILOR PENTRU ÎNVAȚA- 
MÎNT. Peste 100 000 de elevi da

Necesitatea continuării destinderii
evidențiată ia sesiunea Consiliului Nordic

REYKJAVIK 6 (Agerpres). — Sta
tele din nordul Europei vor face tot 
ce le stă în putere pentru a restabili 
încrederea in procesul de destindere 
internațională și în solutionarea con
flictelor prin tratative — a declarat 
primul ministru al Danemarcei. An
ker Joer'gensen, luind cuvîntul în 
cadrul sesiunii Consiliului Nordic, 
care se. desfășoară la Reykjavik.

Comerțul mondial în 1979
Raportul anual al G.A.T.T.

GENEVA 6 (Agerpres). — In ra
portul anual dat publicității la Ge
neva de Acordul General pentru 
Tarife și Comerț (G.A.T.T.) se arată 
că în 1979 — pentru prima dată
după anul 1972 — volumul produc
ției mondiale agricole a scăzut, 
ceea ce a antrenat o diminuare a 
ritmului de creștere a producției 
mondiale în ansamblul său, de la 4 
la sută în 1978, la 3 la sută ân 1979. 
Evoluția amintită a determinat însă 
o sporire a volumului comerțului 
mondial cu produse agricole, impul
sionat de necesitatea acoperirii de
ficitelor create de recoltele mici din 
unele zone.

Volumul general al comerțului 
mondial a sporit, astfel, anul trecut, 
cu 7 la sută, atingînd valoarea to
tală de 1 630 miliarde dolari. Este 
evidențiat, totodată, faptul că pre
țurile produselor agricole au înre
gistrat o creștere mai accelerată, 
anul trecut, în comparație cu cele 
ale produselor industriale.

nezi au demonstrat, miercuri, la 
Copenhaga și in alte mari orașe ale 
țârii, împotriva politicii de redu
cere a alocațiilor de stat pentru în- 
vățămînt. în cadrul unui miting or
ganizat in fața palatului Christians- 
borg — sediul parlamentului — e- 
levii au cerut să fie anulată hotă- 
rîrea de reducere a alocațiilor pen
tru școlile elementare cu 1,8 mili
arde coroane in următorii trei ani.

MITING DE PROTEST LA 
ROMA. Din inițiativa Partidului 
Comunist Italian, la Roma s-a des
fășurat un miting de protest împo
triva acțiunilor subversive ale e.t-’’ 
tremiștilor. Conducătorii P.C.I. au 
adresat un apel locuitorilor Romei 
de a culege semnături pe o petiție 
de, protest împotriva acțiunilor ex
tremiștilor.

POPULAȚIA STATELOR UNITE 
a crescut de la 203 302 000 locuitori, 
in 1970. la 220 099 000, la 1 iulie 1979, 
ceea ce reprezintă un spor de 
16 979 000 persoane, sau 8,3 procen
te. Circa 40 la sută din această 
creștere s-a realizat in statele Ca
lifornia, Texas și Florida.

.,OCEANEXPO — ’80". La Bor
deaux s-a dqschis expoziția inter
națională „Oceanexpo — ’80", care 

„Noi — a adăugat vorbitorul —» nu 
vom contribui la o agravare a con
tradicțiilor și vom tinde spre o re
venire la destindere". Joergehsen a 
apreciat că țările nordice au’ posibili
tăți deosebite pentru aceasta, avind 
în vedere contribuția lor constructi
vă de pînă acum lă securitatea eu
ropeană.

Raportul G.A.T.T. relevă, tot
odată, că in 1979 comerțul mondial 
cu produse manufacturate a sporit 
cu 5 la sută, menținîndu-se la ritmul 
din 1978, iar producția industriei 
extractiive a crescut cu 2 la sută — 
nivel ușor superior celui din 1978.

în ce privește producția mondială 
de petrol, documentul citat mențio
nează că ea a fost anul trecut supe- . 
rioară cu 4 la sută celei din ,1978.

Potrivit indicatorilor O.N.U., pre
turile produselor primare — altele 
decit carburanții — exportate de 
statele industrializate au crescut 
anul trecut in medie cu 17 la sută, 
față de 10 la sută cu un an înainte. 
Miner,eurile și metalele neferoase au 
înregistrat pe plan mondial majo
rările de preturi cele mai spectacur 
loase — de 23 și, respectiv. 20 ' la 
sută — evoluție explicabilă prin po
litica statelor deținătoare de stocuri 
la aceste materii prime de bază, 
precum și prin . sporirea cererii peț 
piața mondială — relevă în lnche-\, 
iere raportul G.A.T.T.

prezintă filtimele realizări științifi- [ 
. ce și tehnice in domeniul explorării 

și exploatării mărilor și oceanelor 1 
lumii. Expoziția prilejuiește, de ■ 
asemenea, un larg schimb de expe
riență intre cercetătorii și specialis- < 
tii din diferite țări in problemele 
legate de studierea și valorificarea 

, imenselor resurse ale Oceanului | 
mondial.

PRIMA FEMEIE LA ACADEMIA I 
FRANCEZĂ. Pentru primo dată in 
cei 365 de ani de existență, Aca- • 
demia franceză a. primit în rîndurile I 
sale o femeie. Este' vorba de scrii- ! 
toarea Marguerite Yourcenar, în j 
virstă de 77 de ani.

PROCESUL DE CONCENTRARE , 
A CAPITALURILOR in industria 
vest-germană devine din ce în ce | 
mai intens. Numai in cursul anului 
trecut au fost înregistrate aproape I 
600 de cazuri de contopire a unor 
mari firme industriale, bancare și 
de asigurări. în prezent, societățile ■
gigantice ocupă poziții-țheie in I
toate sferele economici. Din clubul 
superconcernelor fac parte „Vdlks- . 
wagen", gigantul industriei chimice 
„B.A.S.F.", întreprinderile „Tissen- 
Reinstahl". »■

C 3 ’ A
REALITĂȚILE VORBESC: ™ arată drepturile democratice in lumea capitalului
Azi, despre:

DREPTURILE ELECTORALE
Mitul democrației burgheze, atît de vehiculat de apologeții capitalismu

lui, este in mod flagrant contrazis de numeroase realități ale întregii vieți 
politice, inclusiv ale sistemului electoral, din țările occidentale. Proclamate 
în mod formal de constituțiile respective, drepturile electorale sînt, în multe 
cazuri, știrbite și limitate, îndeosebi prin discriminările și privilegiile care 
decurg din situația materială a candidaților jn alegeri sau din sprijinul de 
care aceștia se bucură din partea monopolurilor — adevărații deținători ai 
puterii.

lată, în acest sens, cîteva mărturii ale unor publicații din țările occi
dentale.

Puterea candidatului, puterea banilor
„Finanțarea electorală face din po

litică un sport al celor bogați", scrie 
„Le Monde Diplomatique", care re
levă că, în Statele Unite, cheltuielile 
pentru alegeri au crescut de la 140 
de milioane de dolari, în 1952, la 175 
de milioane de dolari în 1960. la 200 
de milioane în 1964, la 300 de milioa
ne in 1968 și la peste 400 de mili
oane în 1972. Dar cine plătește aceste 
sunie ? Ziarul „New York Times" 
menționează că — prin eludarea le
gilor care limitează contribuția bă
nească proprie a candidaților și pe 
alte căi — pentru susținerea diferi
telor candidaturi în campania electo
rală din 1978 au fost create 1 800 de 
așa-numite comitete de acțiune — fi
nanțate de mari corporații — ale 
căror fonduri au totalizat 60 de mi
lioane dolari. Or, așa cum spune pro
verbul „Cine plătește muzica, acela 
și hotărăște".

„...Intr-o societate unde aproape 
totul se cumpără, scrie «Le Monde 
Diplomatique»-, un candidat poate 
să arunce 10 milioane de dolari 
într-o campanie electorală pentru 
a-și dobindi un mandat de repre
zentant al poporului... In 1970. din 15 
candidați pentru funcția de senator 
al S-U.A. 11 erau milionari; și au

fost aleși... De origine foarte modes
tă, senatorul Muskie spunea plin de 
umor : «Sint totuși mulțumit să des
copăr că un băiat sărac poate deveni 
președinte al acestei țări, dacă gă
sește pe drum 20 de milioane de do
lari pentru a-și plăti cheltuielile cam
paniei sale electorale»-.

Desigur, nici în Statele Unite, nici 
In altă parte, candidații la funcțiile 
elective nu sînt toți milionari. Un 
post de senator costînd însă. în me
die, 1,5 milioane de dolari, iar un 
mandat de deputat francez — intre 
80 00 și 200 000 de franci, candidații 
mai puțin înstăriți depind inevitabil 
de cei care acordă fonduri electorale. 
Or, în Statele Unite 90 la sută din 
fondurile, electorale sînt date de unu 
la sută din populație. Cea mai mare 
parte din fondurile folosite în cam
pania electorală provine de la oame
nii de afaceri. Iar aceștia nu acordă 
fondurile dezinteresat. De la tribuna 
Senatului, președintele Comisiei fi
nanțelor, Russel Long, arăta : „Inves
tițiile folosite in acest sector sint 
considerate adesea ca aducind veni
turi de o mie de ori mai- mari decit 
suma investită". în diferitele țări ca
pitaliste, banii provin de la cercurile 
de afaceri și merg Ia candidații și 
partidele care le apără interesele".

Parlamentarii absenți
Procentul absenteismului parla

mentar atinge 90 la sută în Italia. A 
devenit un fapt curent ca, în anu
mite zile, partidele politice să desfă
șoare o veritabilă cursă spre a asigu
ra prezenta deputaților intr-un nu
măr necesar pentru minimul legal 
de voturi.

în ce privește relațiile între alegă
tori și parlamentari, este semnifica
tivă următoarea declarație a unui 
deputat : «Noi nu putem interveni 
eficient in favoarea alegătorilor noș
tri. Miniștrii și conducătorii de între
prinderi nu răspund nici la telefoane
le noastre, nici la scrisori».

In țările „democrației occi
dentale", in timpul campaniei 
electorale, candidatul vizitează 
diferite cartiere populare, stă de 
vorbă cu nevoiașii, cu bătrînii, 
cu oei fără de lucru și promite 
marea cu sarea.

Alegerile trec și se aude ex
clamația victorioasă : „Am fost 
ales" ; după care la deputat vin 
cei> care l-au ales și-i înfățișea
ză nevoile — și cererile — pri
vind construcția de locuințe, a- 
sigurarea locurilor de muncă, 
recunoașterea egalității în drep
turi a femeilor, sporirea pensii
lor, construirea de creșe.

„Amabilul" candidat din pe
rioada preelectorală le arată 
apoi ușa...

(Desen de H. Bidstrup, din 
publicația daneză „Land og 
Folk").

Cînd 2,7 la sută 
reprezintă 

majoritatea
La ultimele alegeri parlamen

tare desfășurate în Republica 
Sud-Africană in 1978, .din cei 
4,3 milioane de albi s-au prezen
tat la urne 1 063 774 de persoane, 
dintre care doar 689 108 au votat 
pentru Partidul Național de gu- 
vernămint, al rasiștilor albi. A- 
proximativ 18 milioane de ne
gri, 2,4 milioane de metiși și 
700 000 de imigranți asiatici au 
fost lipsiți de dreptul la vot. Un 
calcul simplu arată ccă „MAJO
RITATEA" care sprijină regi
mul rasist reprezintă, de fapt, 
2,7 LA SUTA din populația țării.

Participarea la treburile publice
- o iluzie

Despre iluzia întreținută de propaganda burgheză cu privire la parti
ciparea poporului la treburile țării, ziarul „Deutsche Zeitung", care apare 
la Bonn, remarcă : „La fiecare patru ani, cetățeanul intră într-un local de 
votare și își îndeplinește obligația de a depune buletinul în urnă, cu satis
facția că de la el derivă puterea în stat. Apoi, timp de patru ani, el nu 
mai are de-a face cu autoritățile statale, cu hotărîrile mai importante sau 
mai -puțin importante, privind treburile publice care-l privesc. Din faptul că 
a contribuit la formarea majorității, cetățeanului nu-i rămîne decit lectura 
ziarului, respectarea regulilor de circulație și consumul optic al ofertei de 
pe micul ecran". -

Pe drept cuvînt filozoful burghez Karl Jaspers scria : „Cu numele, poporul 
este suveran, dar de fapt el nu are influență asupra hotărîrilor... Problemele 
mari, fundamentale nu se rezolvă de către popor, care trebuie să-și cedeze 
răspunderea și care adesea nu observă că ceva s-a schimbat șl în ce fel 
anume".

Vot universal, dar cu... restricții
Votul universal — proclamat în constituțiile țărilor occidentale - e grevat 

de numeroase restricții și discriminări impuse de diferite mecanisme electo
rale. Două exemple — modul de împărțire a circumscripțiilor electorale (în 
Franța și alte țări occidentale deputății din regiunile industrializate, cu o 
mare pondere a muncitorimii, au nevoie de un număr de pînă la șase ori 
mai mare de voturi decit cei din diferite circumscripții rurale) și disparitatea 
dintre voința alegătorilor și distribuirea mandatelor.

La alegerile din 1976 din Japonia, comuniștii au avut un număr 
voturi dublu in comparație cu socialiștii-democrați (6 milioane față de 3,6 
milioane), dar au obținut cu 12 mandate mai puțin decit aceștia. 
Partidul Komeito, care avusese un număr de voturi aproximativ egal cu 
al Partidului Comunist, a dobîndit de trei ori mai multe mandate decit 
acesta. Totodată, Partidul Liberal-Democratic, de guvernămînt, care in cifre 
absolute întrunise de 4 ori mai multe voturi decit Partidul Comunist, a luat 
un număr de mandate de 15 ori mai mare.
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MAREA BRITAN IE

Proiectul unui amplu 
complex de utilizare 
a energiei mareelor

LONDRA 6 (Agerpres). — Gu
vernul britanic a anunțat miercuri că 
examinează un proiect privind con
struirea unui amplu complex de uti
lizare a energiei mar.eelor în estua
rul Severn, in scopul producerii de 
energie electrică. John Moore, subse
cretar de stat parlamentar la Minis
terul Energiei, a declarat în Camera 
Comunelor că un comitet guverna
mental și-a încheiat studiile efectua
te in acest scop timp de 18 luni, pre- 
zentind două variante pentru con
struirea unei asemenea centrale elec
trice. Potrivit primei variante, ener
gia rezultată de pe urma diferenței 
de peste 10 metri intre flux și re
flux in estuarul Severn — cea mai 
mare diferență înregistrată în apele 
europene — ar putea fi captată prin- 
tr-un baraj lung de 10 mile, prevă
zut cu turbine. A doua variantă pre
vede construirea unui baraj lung de 
15 mile. Costul unui asemenea baraj, 
a cărui realizare este posibilă la ni
velul tehnologic actual,' s-ar ridica la 
aproximativ 6,75 miliarde dolari.

R. F. G.

Proliferarea grupării^ 
neofasciste

BONN 6 (Agerpres)..— în ultima 
jumătate de an. numărul organiza
țiilor și grupărilor neofasciste care 
activează in R.F. Germania a sporit 
de la 120 1a 180, se. arată intr-un 
document dat publicității la Frank
furt pe Main de. Uniunea antifasciș
tilor. Documentul citat subliniază că 
retine, de asemenea, atenția prolife
rarea „Grupelor pentru exerciții da 
apărare" — așa-numitele „Wehr- 
sportgruppen".

Astfel de organizații, formate in 
special din tineri, au apărut în dife
rite landuri ale R.F.G. „Uniunea 
grupelor pentru exerciții de apărare" 
din Schleswig-Holstein, de pildă, 
grupează membri care fac parte, in 
același timp, din organizația „Wi- 
kingjugend". care continuă „tradiția" 
organizației de tineret „Hitlerjugend" 
din perioada celui de-al III-lea 
Reich. Se precizează ■ că unele dintre 
aceste organizații dispun de bogate 
depozite de arme, membrii lor des- 
fășurindu-și activitățile de „pregătii 
re pentru apărare" in uniforme in 
stil nazist.

In cadrul tradiționalelor manifestații de primăvară ale oamenilor muncii 
niponi pentru satisfacerea revendicărilor lor social-economice, la Tokio 

a avut loc o puternică demonstrație împotriva creșterii costului vieții


