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PUBLICĂM ASTĂZI
MANIFESTUL

FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
Șl UNITĂȚII SOCIALISTE 
Platforma electorală a Frontului

Democrației și Unității Socialiste 
pentru alegerile de la 17 martie se 
bazează pe hotărîrile istorice ale 
Congresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, pe programele de 
dezvoltare economico-socială pînă în 
1990 și, în perspectivă, pînă în anul 
2000.

Să facem astfel încît alegerile de 
la 17 martie să constituie o mărturie 
puternică a unității întregului nostru 
popor, în cadrul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, în jurul 
Partidului Comunist Român-forța 
politică conducătoare a întregii nați
uni, care nu are și nu va avea nimic 
mai presus decît interesele poporului, 
cauza socialismului și comunismului, 
pacea, libertatea și suveranitatea 
României, bunăstarea și fericirea 
întregii națiuni!

NICOLAE CEAUȘESCU

17 MARTIE

Pentru a da posibilitatea consiliilor Frontului Democrației ți 
Unității Socialiste, organizațiilor de partid,'^organizațiilor de masă 
ți obțtețti de a folosi ziarul țl ca afiț. Manifestul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste se publică in paginile 4 ți 5,

Manifestul pentru campania electorală
în alegerile de la 17 martie:

o puternică expresie a democrației muncitorești-revoluționare din patria 
noastră, a unității de monolit a întregului popor în jurul partidului, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, patriotul înflăcărat, comunistul dîrz, conducătorul iubit și 
stimat al destinelor țării,

rodnic bilanț ai realizărilor remarcabile obținute în drumul României spre 
progres, oglindă limpede a perspectivelor înaintării neabătute spre viitor, spre o 
tot mai înaltă civilizație socialistă,

vibrant apel politic, chemare pentru noi și noi înfăptuiri pe calea sigură 
șl demnă a muncii consacrate traducerii în viață a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului,

platforma politică mobilizatoare a Frontului Democrației și Unității Socialiste 
în alegerile de la 17 martie, pentru propășirea patriei, pentru fericirea tuturor 
cetățenilor României socialiste I

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!

Să întîmpinăm alegerile de deputați de la 17 martie 
cu succese de seamă in toate domeniile de activitate, 
Întărind cu puterea faptelor de muncă votul nostru, vot 
al încrederii in politica înțeleaptă a partidului, vot al
unității indestructibile a națiunii noastre socialiste! -7

MARILE ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE
- ELOCVENTE ARGUMENTE ELECTORALE

Arhitectură nouă la Roman, județul Neamț

Ascensiunea și înflorirea 
micilor orașe

In bogata legislatură ce se incheie acum, orașele noastre ți pro
cesul de urbanizare au cunoscut creșteri spectaculoase, datorită po
liticii partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor și loca
lităților patriei. In preajma alegerilor de deputați de la 17 martie, 
care, in aceste zile, înregistrează intense și efervescente pregătiri - 
intilniri, dezbateri pe probleme cetățenești, acțiuni edilitare - se dis
cută adesea despre sporirea condițiilor de civilizație socialistă din 
marile centre ale țării. Nu mai puțin importantă e insă și inflorirea 
așezărilor ce nu sint reședințe de județ, a orașelor așa-numite „mici", 
dintre care unele au dobindit o pondere importantă în economia ți
nuturilor din care fac parte sau se înscriu cu contribuții de perso
nalitate in peisajul românesc contemporan.Literatura română are pagini de o intensă și tristă frumusețe despre orașul mărunt, De la Mihail Sadoveanu la Alexandru Cazaban, I.A. Bassarabescu, D.D. Pătrășcanu, Jean Bart, în proză, de la Alecsan- dri și Caragiale la Victor Ion Popa și Mihail Sebastian în dramaturgie, de la Vlahuță și Macedonski la Demostene Botez și B. Fun- doianu, numeroși scriitori au exprimat. în tonuri nostalgice, stările de spirit cenușii ale urbei mici, scufundate în patriarhalism, uneori imitind caricatural metropola, trăind vegetativ intr-o veșnică și tulbure tînjire. Era consemnată astfel o realitate a semi- citadinismului apăsat de vicisitudini sociale și perimetrat de un orizont jos. E greu să mai identifici azi, aici, atare stjri de suflet,, cum anevoie e a recunoaște peisajul știut, pe unde n-ai mai fost demult. Procesul de urbanizare a avut. în ultimii douăzeci de ani, un ritm viu ; industrializarea a creat un coeficient inalt de ocupație majorității populației locale ; sporirea și diversificarea rețelei de instituții școlare, culturale, la care s-au adăugat cineficarea. ra- dioficarea, teleficarea, au creat condițiile unei vieți spirituale mai bogate și mai consistente. N-ar fi realist să considerăm că fenomenul de provincialism a dispărut pe de-a-ntregul sau că Însăși mentalitatea oamenilor s-a eliberat total de concepțiile generate de condiția provincială de odinioară. Ar fi insă cu totul nerealist să privim așezările urbane de azi, chiar și cele de mai mică întindere. ca enclave ale unui mod patriarhal de viată, dominat de stereotipii. E de adăugat și faptul că

tradițiile locului, Îndeobște păstrate. capătă, in condițiile dinamicei socialiste a vieții, o potențare puternică, prin integrarea în ansamblul existentei moderne.CJitim, uneori, în cîte o revistă,

lamentourl, de un lirism pătrunzător. după casa cu ogradă de la marginea urbei, care a fost pulverizată, după poteca ce ducea Intre vii, și acum e drum asfaltat. Suspinele acestea au, desigur, motivații afective, tinind de suvenirurile unei sau unor generații. însă civilizația contemporană are nevoie de bulevarde drepte și ample, nu de ulicioare întortocheate, de parcuri sănătoase, nu de mlaștini romantice in care broaștele să dea concerte corale. Un atare parc se întinde pe mai multe hectare în orașul Roman, unde, acum, se preumblă pe aleile sale tinerii la- minoriști. muncitori la impunătoarele unități industriale din localitate. Strada centrală e o arteră vastă, cu blocuri original arhitec-

turate. In spiritul ținutului. într-o încîntătoare policromie.' Casa de cultură e un palat cu încăperi multe, luminoase, in care se face pictură, muzică, teatru — de bună calitate, în stagiune continuă — și unde-și au sălaș și cîteva brigăzi artistice tinerești, cît se poate de vioaie. Am făcut turul orașului ca să văd ce și cit s-a construit, ce și cît se construiește, cum se păstrează și se recondiționează edificii ce meritau a fi conservate. Totul stă sub semnul unei chibzuieli gospodărești și al unui bun gust manifest.Citind Însemnările din jurnalul lui Tudor Mușatescu despre Cim- pulungul niuscelean al tinereții sale, cu bulevardul „Pardon" și restaurantul „Mersi". îți vine să crezi azi că era vorba de o altă urbe. Orașul, foarte îngrijit, cu un centru civic impozant, are o uzină de reputație, cea care fabrică autovehiculul numit „ARO“, — pe lingă alte întreprinderi de interes republican. Prevenitoarele gazde m-au dus să văd și monumentul de la Mateiaș, a cărui refacere. în linii mari, s-a isprăvit. E un impresionant memorial al eroilor din primul război mondial, înfipt în coasta muntelui, pe drumul spre Rucăr : osuarul, sălile- muzeu, foișorul cu vitralii, scara largă in urcuș lin se constituie intr-un ansamblu care impune, rezultat al unei munci îndelungate și migăloase. E. de pe acum, un loc de pelerinaj pentru tineret. O clipă de istorie încastrată în granit.La Fălticeni lțl trebuie cîteva zile ca să cunoști, măcar în parte, ceea ce-ti poate oferi orașul. Am vizitat, cu mare plăcere, fabrica de produse din sticlă, unde obiectele delicate sau masive sint lucrate de tineri șl tinere ce au învățat meseria chiar aici. Tot de aici e directoarea-ingineră specialistă, vorbind despre fabrica aceasta ca despre a doua casă a ei, arătindu-ne mica expoziție de pahare. vaze, recipiente din biroul ei, cu sentimentul pe care-1 avea
Valentin SILVESTRU(Continuare în pag. a Vil-a)
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Realizări de prestigiu în producție
Oamenii muncii din întreaga țară obțin noi și importante succese în activitatea productivă in intim- 

pinarea alegerilor de deputați de la 17 martie. Știrile sosite la redacție in aceste zile confirmă angajarea 
fermă în îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan.In cinstea apropiatelor alegeri de la 17 martie, tot mai multe colective muncitorești din industria județului Bistrița-Năsăud raportează îndeplinirea și depășirea prevederilor de plan, în condițiile sporirii productivității muncii și ale reducerii consumurilor energetice. De la începutul anului și pînă în prezent, la întreprinderea de produse electrotehnice din Bistrița s-au realizat suplimentar 12 000 metri liniari cabluri de semnalizare si control. La rîndul lor. oamenii muncii de la întreprinderea de textile nețesute „NETEX" Bistrița au realizat peste plan 498 000 mp țesături din bumbac, precum și 105 000 mp țesături tip lină.Succese deosebite în producție se înregistrează și în județul Ialomița, unde mai multe unități au realizat planul pe primele două luni ale acestui an cu 5—8 zile mai devreme. Printre aceste unități se numără întreprinderea de ulei Slobozia, Combinatul pentru producerea și industrializarea cărnii de porc Ialomița, întreprinderile de ferite și de articole sport Urziceni și întreprinderea de morărit și panificație. Se estimează că. pînă la sfîrșitul acestei luni. colectivele muncitorești din cele 12 u ități in

dustriale ialomifene care și-au îndeplinit sarcinile de plan pe primele două luni in devans vor livra beneficiarilor o producție suplimentară în valoare de peste 30 milioane lei.Un alt colectiv care a obtinut rezultate remarcabile în producție este și cel de la întreprinderea de hirtie cretată și carton ondulat din Ghimbav, care și-a îndeplinit și depășit sarcinile ce i-au revenit de la începutul anului și pînă în prezent. Depășirile de plan la producția fizică se concretizează în 257 tone de confecții de carton ondulat.Eforturi susținute se fac, totodată. pentru înnoirea și modernizarea producției. Astfel, colectivul întreprinderii de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică Satu Mare a asimilat de curînd noi mașini și utilaje de înaltă productivitate, care pînă acum se importau) In aceste zile, premergătoare alegerilor de la 17 martie, au fost livrate întreprinderii de articole tehnice din cauciuc Brașov primele două mașini de aplicat adezivi, proiectate de specialiști din Centrala industrială a prelucrării cauciucului și maselor plastice Bucu

rești, a căror realizare contribuie la reducerea efortului valutar al economiei naționale cu 3 milioane lei. Colectivul sătmărean este ferm hotărit să depășească planul de înnoire și modernizare a produselor din acest an cu cel puțin 60 la sută. La rîndul lor. oamenii muncii de la întreprinderea dc aparate electrice de măsurat Timișoara au introdus in fabricația de serie mai multe produse cu caracteristici tehnico-economice și funcționale de nivel ridicat. Este vorba de contoarele dublu indicator de tip I CA 21 MDT și de curent continuu — CCC 70. care vor da posibilitatea stabilirii unor regimuri optime de lucru ale utilajelor și realizării unor consumuri minime de energie electrică. Tahometrul cu preselector de impulsuri tip TPI—240 este, de asemenea, un produs cu caracteristici superioare, utilizat la verificarea și reglarea pompelor de la motoarele diesel cu care sint echipate tractoarele și alte mașini agricole. De menționat că noile produse, realizate pentru prima dată în țară, nu numai că înlocuiesc importul, dar sint deja solicitate de mal multi parteneri de peste hotare.
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In întîmpinarea alegerilor 
de la 17 martie, amplă 
mobilizare de forțe, muncă 
bine organizată pentru

h;

PRODUSE NOI
SI MODERNIZATE, 

la nivelul exigențelor beneficiarilor interni și externi

Cel mai important reper pe harta industriala a orașului Rîmnicu Sărat este întreprinderea de garnituri de frînă și etanșare, in al cărei program de fabricație sfiit cuprinse trei mari grupe de produse: materiale de frecare pentru garniturile de frînă și ambreîaj ; plăci de azbest cu liant de cauciuc tip marsit; garnituri de etanșare pentru toate tipurile de motoare cu ardere internă, cit și pentru toate domeniile de utilizare industrială. Această unitate economică Înregistrează, încă din primele luni ale anului 1985, importante schimbări cantitative și, mai ales, calitative in volumul și structura producției.în primii patru ani ai actualului cincinal, acest harnic și ambițios colectiv de oameni ai muncii a reușit să asimileze toate tipurile de materiale de frecare necesare economiei naționale. Și, ceea ce este la fel de important, le realizează la cel mai înalt nivel calitativ, respectindu-se toți parametrii fizico-mecanici și funcționali stabiliți. In momentul de față, calitatea materialelor de frecare produse în această întreprindere este comparabilă cu cea a produselor similare existente pe piața mondială, asigurîn- du-se o lungă perioadă de funcționare in exploatare chiar in condițiile în care temperaturile de lucru depășesc 400—450 grade Celsius. în afara sortimentelor de marsit standardizate, specialiștii acestei întreprinderi au conceput și introdus în fabricație o serie de materiale de etanșare speciale, așa cum sint „marsitul F“, utilizat la confecționarea garniturilor de etanșare pentru medii frigorifice și „marsitul universal pentru aviație". Experiența acumulată permite forțelor de concepție de aici să mărească numărul sortimentelor de plăci de marsit in concordanță cu solicitările partenerilor interni și externi. De asemenea, se cuvine să menționăm faptul că in actualul cincinal colectivul întreprinderii a reușit să satisfacă toate exigentele beneficiarilor prin asimilarea tuturor tipurilor de garnituri de chiulasă necesare motoarelor fabricate la noi in țară, cit și pentru cele realizate în alte țări și aflate în exploatare în România.Așadar, experiența, inițiativa și Inteligența tehnică ale oamenilor muncii de aici au un teren fertil de afirmare, întregul colectiv străduin- du-se să răspundă cit mai bine cerințelor economiei.Cum a debutat activitatea productivă In acest an, decisiv, al actualului cincinal ?— Ne-am pregătit temeinic încă din trimestrul IV al anului trecut — ne precizează ing. Dumitru Popa, directorul întreprinderii. Aeționind cu fermitate și responsabilitate, in spiritul sarcinilor desprinse din documentele Congresului al XlII-lea. animați de vibrantele îndemnuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru perfecționarea Întregii activități productive și creșterea eficientei economice.' am trecut. încă din primele zile ale anului, la aplicarea unor programe și proiecte ambițioase, care, printr-o muncă științific organizată, prin asigurarea unui climat de ordine' și disciplină, dau garanția îndeplinirii și depășirii prevederilor de plan in acest an. Avem asigurată baza tehnico-materială necesară, dispunem de o bună pregătire tehnologică in fiecare secție și atelier și dorim să fim din nou printre fruntașii în întrecerea socialistă. Ca urmare a măsurilor luate in 1984 și a unei mai bune coordonări a activității de . contractare, producția pe primul semestru este acoperită in

Măsuri practice pentru ex
tinderea tehnologiilor a- 
vansate la întreprinderea 
de garnituri de irînă din 

Rîmnicu Sărat

tegral cu contracte, iar pe întregul an în proporție de 85 la sută.Datorită condițiilor mai grele de lucru din luna ianuarie, s-a acumulat o restanță de 100 tone ferodouri care va fi recuperată integral pînă la sfîrșitul lunii martie, în cadrul unui program de desfășurare a producției care are în vedere optimizarea structurii de plan, în sensul introducerii în fabricație în această perioadă a unor repere cu un consum mai mic de energie electrică, deplasarea ponderii activității în schimbul III și scurtarea la limita admisă din punct de vedere tehnologic a duratei tratamentelor termice.Trecînd prin secțiile și atelierele întreprinderii, urmărind pe fluxurile tehnologice modul în care se asimilează și se introduc în fabricație noile produse, am reținut angajarea deplină a colectivului în efortul de a asigura recuperarea neîntîrziată a restanțelor, realizarea și livrarea ritmică a produselor planificate și prevăzute în contractele economice. La atelierul de autoutilare se desfășoară o intensă activitate pentru asigurarea în cel mai scurt timp, în funcție de reperele contractate. a gamei de SDV-uri necesare procesului de fabricație. Concomitent cu acțiunile și măsurile ce se , întreprind pentru modernizarea și înnoirea tehnologiilor și produselor se manifestă pregnant preocuparea muncitorilor și specialiștilor unității pentru reducerea consumului de materii prime, materiale, combustibil și energie.Tot în acest început de an s-a trecut Ia fabricarea garniturilor de frînă și etanșare pentru un nou tip de autoturism „Dacia", a noilor tipuri de garnituri pentru „Oltcit". pentru motoarele de 360 CP. precum și a altor tipuri de ferodouri pentru mașini și instalații industriale. Intr-un stadiu avansat se află și asimilarea tehnologiei de fabricare a diro- lasticului, a garniturilor de etanșare spiralate, a noi tipuri de garnituri pentru unele mărci de autoturisme din import. Enumerarea produselor noi și modernizate ar putea continua. Ne oprim insă aici, consemnind că, la nivelul anului 1985, valoarea acestora va reprezenta peste 200 mi- ■lioane lei, cu 50 milioane lei mai mult decit in anul trecut, iar numărul reperelor ce se vor executa va depăși 15 000.Din discuția purtată cu maistrul Ion Apostol, secretarul comitetului de partid pe întreprindere, am reținut grija deosebită a celor peste 1100 de comuniști,' a uteciștilor, a întregului colectiv pentru recuperarea și valorificarea, intr-o proporție tot mai mare, a materialelor re- folosibile, și în primul rind a azbestului. care se importă. In acest an, colectivul întreprinderii și-a propus să valorifice materiale refolosibile in valoare de 9 milioane Iei. urmind ca, in viitorul cincinal, să se depășească anual 10 milioane lei. Propunerile unor muncitori privind reducerea efortului valutar al intreprinderii, examinate cu atenție de comisia inginerilor și tehnicienilor, nu rămin in dosare, ci își găsesc aplicare imediată prin eforturi proprii de auto- dotare, de perfecționare a tehnologiilor de execuție, prin valorificarea superioară a tuturor materiilor prime și materialelor supuse prelucrării.Toate aceste preocupări demonstrează că, in anul 1985, harnicul colectiv al intreprinderii din Rîmnicu Sărat este hotărit să realizeze produse la un înalt nivel calitativ, competitive pe piața mondială.
Stelian CHIPERcorespondentul „Scînteii"

VOIVOZI : Importante 
cantități de cărbune 

peste planOamenii muncii din cadrul întreprinderii miniere Voivozi raportează un prestigios succes de producție : îndeplinirea planului la extracția de cărbune pe primele două luni ale acestui an. Muncind cu abnegație și dăruire muncitorească, minerii de aici au extras și livrat suplimentar termocentralelor în perioada care a trecut de la începutul acestui an aproape 58 000 de tone de cărbune. Un succes de prestigiu pe care harnicii mineri bihoreni îl dedică apropiatelor alegeri de deputați de la 17 martie.
MUREȘ : Suplimentar
— 50 milioane kWh 

energie electricăEnergeticienii de pe cele trei platforme ale întreprinderii e- lectrocentrale-Mureș — Iernut, Fîntînele și Tîrnăveni — întîm- pină alegerile de deputați de la 17 martie cu noi și importante succese. In perioada care a trecut de la începutul acestui an s-au produs și livrat sistemului energetic național, in plus față de sarcinile de plan, 50 milioane kWh energie electrică. Acest succes, dobindit în principal pe seama exploatării judicioase a utilajelor și agregatelor, a fost obținut în condițiile în care, în perioada amintită, consumul tehnologic propriu a fost diminuat cu peste 500 000 kWh energie electrică. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii").
GALAȚI : în funcțiune

— o nouă instalațieLa întreprinderea Laminorul de tablă din Galați a fost pusă în funcțiune o nouă instalație de debitat cu plasmă și oxigaz. Ea este folosită la debitarea semifabricatelor din oțeluri cu durități mari, care nu se pot forfeca. Instalația fabricată la întreprinderea „Electrotimiș" din Timișoara asigură o importantă economie de metal prin reducerea pierderilor la debitare, contribuind totodată la creșterea productivității muncii. Montajul instalației la unitatea beneficiară a fost asigurat de un colectiv de specialiști din cadrul intreprinderii. (Dan Plă- eșu, corespondentul „Scînteii").
CREȘTEREA SUSȚINUTĂ A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
- condiția hotăritoare pentru scurtarea duratelor de execuție a lucrărilorIn fiecare din zilele lucrătoare ale anului trecut, o producție suplimentară de aproape un milion de lei. Acesta este, in esență, bilanțul cu care și-au încheiat activitatea in 1984 constructorii Trustului antrepriză generală de lucrări speciale și izolații tehnologice din București, bilanț prezentat in cadrul recentei adunări generale a oamenilor muncii. Mai exact, colectivul acestei puternice unități a realizat peste prevederile planului lucrări de specialitate in valoare de 200 milioane lei, la care se adaugă o producție industrială suplimentară de aproape 80 milioane lei. Suportul acestor considerabile sporuri de producție? In primul rînd, efortul insistent pentru accelerarea ritmului de lucru pe șantiere, pentru creșterea rapidă a productivității muncii, indicator care, in cursul anului trecut, a fost indeplinit in proporție de circa 109 la sută. Ca urmare, un număr de 320 obiective și capacități productive, puse in funcțiune in această perioadă, poartă și „semnătura" muncitorilor și specialiștilor acestui trust.Nu întimplător am abordat din acest unghi de vedere activitatea constructorilor bucureșteni. Am fă

cut-o. în primul rind, pentru a sugera faptul că, in comparație cu aceste rezultate demne de apreciat, anul 1985, ultimul din actualul cincinal, ridică în fața lor exigențe net superioare. O singură cifră este semnificativă : productivitatea muncii va trebui să atingă, în cursul acestui an, un nivel cu 15 la sută mai mare decit realizările anului precedent.— In acest an, creșterea puternică a productivității muncii este decisivă pentru înfăptuirea ritmică și integrală a prevederilor de plan și, îndeosebi, pentru respectarea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități de producție, ne-a precizat ing. Dan Călin, directorul trustului. Prin natura activității noastre, axată pe execuția de lucrări speciale și de izolații tehnologice, sintem prezenți practic pe toate marile șantiere de investiții ale țării, iar de creșterea mai accentuată a productivității muncii depinde finalizarea la termen a unor obiective de importanță și complexitate deosebite, în special din unitățile producătoare de energie electrică și din industria chimică, principalii noștri titulari de plan. Pe baza gra

Recolte sporite—printr-o nouă calitate a muncii, 
prin lucrarea științifică a pămîntului

In aceste zile se desfășoară cursurile învățămîntuîui agrozootehnic de masă la care cooperatorii, mecanizatorii și ceilalți locuitori ai satelor își însușesc noi cunoștințe care să-i ajute să muncească mai bine, să lucreze științific pămîntul, astfel incit în 1985 să realizeze producții mult sporite față de cele obținute pină acum. Deosebit de important este
ca, pretutindeni, să fie cunoscute elementele de tehnologie privind cultivarea plantelor și creșterea animalelor, experiența unităților și formațiilor de muncă fruntașe, ceea ce presupune ca lecțiile să aibă un caracter profund aplicativ. Cum se respectă aceste cerințe ? Iată ce ne relatează corespondenții noștri din județele Călărași și Vîlcea :

călărași : Cunoștințe noi, strîns 
legate de cerințele producției

vîlcea : Obiectivul dezbaterilor
- însușirea tehnologiilor moderneIn majoritatea unităților agricole din județul Călărași cursurile învă- țămîntului agrozootehnic de masă sint axate pe ceea ce trebuie întreprins practic in vederea obținerii de recolte record pe suprafețe cit mai mari și sporirii producției în celelalte sectoare ale agriculturii. De aceea, expunerile sint urmate de demonstrații practice.La C.A.P. „Stupinele" Chirnogi, expunerile sint însoțite de dezbateri vii, care au loc în cadrul laboratorului cooperativei agricole, organizat in 1981. Președintele cooperativei, ing. Aurica Vintilă, ne spune că laboratorul este utilat și organizat după modelul celui de la facultate și funcționează permanent. Aici se analizează însușirile solului, calitatea furajelor, se stabilesc tratamentele bolilor și dăunătorilor culturilor a- gricole. Pe lingă laborator funcționează agrocliibul tineretului din comună. unde fiii cooperatorilor fac lecții practice de agricultură. Rezultatele activității desfășurate in laborator și la agroclub sint aduse Ia cunoștință participanților de la cursurile Învățămîntuîui agrozootehnic. Să exemplificăm. La cercul pentru legumicultura, condus de inginerul Ștefan Albu, lecțiile au fost ținute conform programării făcute. „Cursan- ții fac parte din ferma legumicolă — ne spune inginerul. Sint oameni harnici și pricepuți în grădinărit Lecțiile pe care le pregătesc cu grijă constituie un prilej pentru mine de a dovedi oamenilor că recolta de legume poate spori mult. Pornind de la rezultatele anului precedent, de la dificultățile întîmpinate, stabilim cum să lucrăm mai bine. De exemplu, anul trecut am obținut 45 tone legume la hectar, nivel pe care vrem să-1 depășim". Asistăm, în continuare, la o dezbatere legată de cultivarea tomatelor. Cei 35 de cursanți de la ferma legumicolă nr. 3, pornind de la experiența anului trecut cînd tomatele au fost cultivate atit prin răsad, cît și prin însă- mințarea directă, au tras unele concluzii utile. De asemenea, s-a făcut observația că în condițiile de anul trecut cind producțiile au fost 

ficelor încheiate în luna ianuarie cu Ministerul Energiei Electrice vom începe îr\ curjnd lucrări de reparații capitale la 9 termocentrale și de reparații la 22 grupuri energetice și' cazane, sarcină pentru îndeplinirea căreia ritmul înalt de lucru trebuie să se îmbine strîns cu calitatea ireproșabilă a lucrărilor executate.Fără îndoială, iarna aspră, zăpada și gerurile au îngreunat considerabil activitatea constructorilor pe toate platformele de investiții. Dar chiar și in aceste condiții neprielnice, s-a desfășurat o activitate susținută pe multe din șantierele trustului și, in principal, pe cele ale centralelor termoelectrice de la Turceni, Ișalnița, Anina. Giurgiu. Drobeta-Turnu Severin și altele, ceea ce relevă, dincolo de măsurile tehnice și organizatorice aplicate, calitatea oamenilor, deplina angajare și înalta răspundere ce-i animă în muncă.— In cel mai scurt timp va trebui eă ne încadrăm, pe toate șantierele, intr-un ritm normal de activitate, adică intr-un ritm situat la cotele cele mai înalte, ne spunea maistrul Dumitru Otobicu, șeful brigăzii complexe Bacău. Ne este cît se poate de limpede că greutățile determinate de această iarnă aspră nu pot fi depășite decît prin muncă susținută, prin aplicarea unor măsuri cu

foarte mari, din cauza lungimii parcelelor au fost întîmpinate greutăți la strîngerea recoltei. Ceea ce vrem să reliefăm este seriozitatea cu care se desfășoară învățămintul agrozootehnic, faptul că oamenii sint preocupați să-și însușească noi cunoștințe pentru a obține recolte record.La C.A.P. „Steagul lui Lenin", din comuna Ciocănești, consemnăm cite- va aspecte de la cercul zootehnic. Lecția la zi are tema : „Furajarea animalelor și asigurarea apei în1 
CAMPANIA AGRICOLA 

DE PRIMĂVARĂ - 

TEMEINIC PREGĂTITĂ!

condiții climatice dificile". Așadar, o problemă de actualitate, cu aplicații practice imediate. Dealtfel, parti- cipanții la lecții sint cei care contribuie la buna desfășurare a activității. S-au asigurat stocuri suplimentare de furaje în grajduri și saivane, s-au organizat schimburi suplimentare pentru curățenie și furajare. Fiecare îngrijitor supraveghează adăpătorile cu nivel constant pentru a nu îngheța apa, ușile și geamurile grajdurilor au fost bine izolate.Și in alte unități agricole din județ cursurile învățămîntuîui agrozootehnic sint legate de problemele sporirii producției. Important este ca peste tot să se acționeze cu răspundere pentru ținerea cu regularitate a lecțiilor și participarea activă a tuturor cursanților.
Rodica SIMIONESCUcorespondentul „Scînteii" 

prinzătoare și bine fundamentate, subordonate creșterii vitezqj zilnice de lucru — singurele în stare să permită scurtarea duratelor de execuție a lucrărilor.Este vorba, in această ordine de idei, de finalizarea acțiunilor întreprinse pentru pregătirea temeinică a fiecărei lucrări in parte, de organizarea cît mai rațională a producției și a muncii pe șantiere. In toate compartimentele de activitate ale
Pe șantierele Trustului an
trepriză generală de lucrări 
speciale și izolații tehno

logice din București

trustului au sporit angajarea și operativitatea pentru soluționarea acestor probleme. S-a acționat in acest sens, cu mai multă perseverență, pe lingă beneficiarii de investiții in vederea asigurării din timp a documentațiilor de execuție. Și tocmai ca urmare a măsurilor luate, volumul total al lucrărilor de construcții- montaj planificat pentru acest an este acoperit cu proiecte în proporție de 80 la sută. Pe de altă parte, sarcinile au fost defalcate amănunțit pe brigăzi, formații și oameni, în timp ce proiectele tehnologice și fișele tehnologice, elaborate în atelierele de proiectare afe trustului și difuzate tuturor antreprizelor, au fost impuse ca elemente indispensabile și obligatorii la realizarea oricărei lucrări. Pe scurt, la toate eșaloanele se cristalizează un stil de muncă mai dinamic, ale cărui atribute principale au devenit răspunderea și manifestarea mai activă a spiritului de inițiativă. Astfel, a fost introdusă recepția calitativă a materialelor de

De peste trei ani, cooperativele agricole din consiliul agroindustrial Drăgășani ocupă un loc de frunte în județul Vîlcea în ce privește sporirea producției vegetale și animale. De exemplu, cele din Voicești, Șutești și Drăgășani au realizat, anul trecut, între 9 430 și 12 380 kg porumb la hectar, iar producția medie de lapte pe vacă furajată a fost superioară prevederilor de plan. Ce se întreprinde, in continuare, pentru realizarea unor producții record în 

acest an ? „Cooperatorii fac pregătiri intense în vederea bunei desfășurări a campaniei agricole de primăvară — ne spune Ilie Neacșu, președintele consiliului agroindustrial. Totodată, ei învață cu sîrguință la cele 70 cercuri ale învățămîntuîui agrozootehnic de masă". Aflăm că pe terenurile ce vor fi însămînțate în această primăvară au fost transportate peste 20 000 tone gunoi de grajd. Activitatea din fermele zootehnice a fost astfel organizată incit să se asigure o bună întreținere și furajare a animalelor. Am urmărit, la fața locului, cum se desfășoară cursurile învățămîntuîui agrozootehnic și în ce măsură conținutul lecțiilor și al demonstrațiilor practice asigură însușirea tehnologiilor moderne prin aplicarea cărora să fie obținute producții record.Intr-una din serile trecute, la C.A.P. Lungești, sala în care s-au întîlnit cooperatorii participanți la 

construcții primite de la producători, precum și a fronturilor de lucru predate de celelalte unități de construc- ții-montaj.— Din păcate, sub acest ultim aspect, sîntem confruntați cu două mari dificultăți, ne-a pus in temă ing. Dumitru Panaite, șeful brigăzii complexe Metrou. Mă refer la faptul eă, in pofida demersurilor noastre repetate, o serie de materiale, cum sint saltelele bitumate, nu sint de cel mai bun nivel calitativ. Rețeta lor de fabricație nu este corespunzătoare, iar bitumul pe care furnizorii pretind că-1 economisesc la confecționarea lor. il consumăm noi. pe șantiere, pentru refacerea acestor saltele. Pe de altă parte, cantități însemnate de materiale, cum sint plăcile de stabilit sau materialele in suluri, ne sint livrate fără a fi pale- tizate sau containerizate și, de aceea, in timpul transportului se degradează intr-o măsură mai mare sau mai mică. Consecința : pe șantiere irosim incă un apreciabil volum de manoperă la manipularea și, mai ales, la repararea lor.— Oricît de bune sînt rezultatele obținute de colectivul nostru, nu putem trece cu vederea că disciplina muncii rămîne "un capitol susceptibil de serioase îmbunătățiri, intervine in discuție zidarul samotor Vasile Brănescu. In unele locuri se muncește mai mult, cu mai multă stăruință, în altele mai puțin. Este nevoie, așadar, pe lingă măsurile de ansamblu privind pregătirea și organizarea superioară a lucrărilor, să depunem eforturi mai susținute pentru permanentizarea îndrumării și controlului exercitate asupra activității desfășurate de fiecare lucrător.Prioritatea acordată tehnicii noi, promovării unor tehnologii eficiente de execuție reprezintă o altă orientare majoră. în acest scop, a fost elaborat un amplu program de măsuri pentru fiecare grupă de lu

unul din cercurile pentru cultura plantelor de cimp a devenit neîncă- pâtoare. „Inițial, pentru acest an am recrutat numai 40 de cooperatori — ne spune inginerul Tudor Pre- descu, președintele cooperativei agricole și lector la acest cerc. Greșeala a fost corectată repede. Cooperatorii n-au ținut seama de «planificarea» noastră și din proprie inițiativă s-au prezentat in mare număr la lecții".Și în celelalte unități agricole din acest consiliu agroindustrial cooperatorii participă cu regularitate la cursurile învățămîntuîui agrozootehnic. Se remarcă, totodată, grija lectorilor de a pregăti temeinic dezbaterile și de a prezenta, intr-adevăr, lucruri noi, interesante. De exemplu, la ultima lecție a cercului, condus de ing. Ion Grebenea de la C.A.P. Voicești, s-au prezentat cursanților verigile tehnologice de care depinde obținerea unor mari producții de porumb. La C.A.P. din comuna Prudent, inginerul-șef al unității, Ion Brăneț, cu ajutorul unor planșe, a prezentat tehnologia culturii porumbului diferențiat, în funcție de stadiul dezvoltării plantelor. „Cooperatorii rețin mult mai bine cunoștințele din ceea ce văd decît din ceea ce li se spune — afirmă inginerul. Am urmărit să satisfac cit mai bine dorința lor de a cunoaște noutăți, rezultate ale cercetării".Pentru buna desfășurare a învă- țămintului agrozootehnic, biroul executiv al consiliului agroindustrial Drăgășani a stabilit o seamă de măsuri și acțiuni pe baza cărora să se asigure însușirea și aplicarea în producție a cunoștințelor asimilate de către cursanți. Bunăoară, la solicitarea biroului executiv, lectorilor li s-au alăturat și 14 cadre didactice de la liceul agroindustrial Drăgășani. Un sprijin similar era așteptat și din partea specialiștilor de la Stațiunea de cercetare și producție viticolă Drăgășani, mai ales la cele 24 cercuri viticole și vitipomi- cole organizate în unitățile agricole vecine. Dar, din păcate, nu s-a în- timplat așa.
Ion STANCIUcorespondentul „Scînteii"

crări din profilul de activitate al trustului. înlocuirea zidăriei refractare clasice cu elemente mari, prefabricate, din beton refractar și ter- moizolant, extinderea folosirii cochiliilor din vată minerală, realizarea structurii interioare și a protecțiilor interioare la coșuri cu ajutorul instalațiilor mecanice, extinderea producției proprii de stabilit cașerat sint numai citeva dintr-o gamă largă de măsuri care, pe ansamblul acestui an, se vor materializa prin economisirea unui volum de muncă echivalent cu cel prestat de 488 lucrători.— Nu omitem nici un moment obligațiile directe ce ne revin nouă, constructorilor, in direcția promovării progresului tehnic, îmbunătățirii organizării lucrărilor, perfecționării pregătirii profesionale a întregului personal muncitor, ne-a spus tovarășul director Dan Călin. Sînt domenii in care mai avem multe de făcut și de care depinde intr-o mare măsură atingerea obiectivului propus : creșterea mai accentuată a productivității muncii. în același timp însă, promovarea unor tehno; logii moderne de lucru presupune in cel mai înalt grad îmbunătățirea materialelor existente, punerea la punct și producerea pe scară largă a altora mai eficiente. Deci, pentru noi, dezvoltarea și ridicarea nivelului calitativ al producției de materiale termo și hidroizolatoare reprezintă o condiție sine qua non pentru perfecționarea activității desfășurate pe șantiere. Din păcate, de multe ori sîntem puși în situația de a renunța la o serie de tehnologii noi, incluse inițial în programele de creștere a productivității muncii, deoarece asigurarea sortimentelor de materiale anunțate de industria specializată este aminată la termene incerte.Problemă asupra căreia ne propunem să revenim intr-un articol viitor.
Cristian ANTONESCU
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IAARILE ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE-ELOCVENTE ARGUMENTE ELECTORALEI
ITINFRARF

ALE MUNCII Șl CREA ȚIEI
SOCIALISTE

AZI, JUDEȚUL BOTOȘANI
Cu toate că județul lor se află 

la aproape 500 de kilometri de 
Capitală, botoșănenii simt că tră
iesc în inima țării. Și aceasta, mai 
ales de 20 de ani încoace, cînd, în 
„Epoca Ceausescu", județul Bo
toșani, asemenea tuturor zonelor 
țării, a cunoscut transformări 
înnoitoare fără precedent. Epocă 
eroică, în care producția industri

ală a sporit de peste zece ori și 
cea agricolă de aproape trei ori, 
in care s-au construit mii de apar
tamente, sute de școli, zeci de edi
ficii de sănătate și cultură. Toate 
acestea îi fac pe botoșăneni să 
simtă că trăiesc în inima țării și 
nu la marginea ei.

Acum, acționînd cu energii spo
rite pentru a da contur de faptă

durabilă tuturor sarcinilor ce le re
vin din istoricele hotărîri ale Con
gresului al Xlll-lea al partidului, 
botoșănenii întîmpină alegerile de 
deputați de la 17 martie cu noi 
împliniri in toate domeniile. Sec
vențele care urmează se constituie 
în citeva din nenumăratele mărtu
rii ale muncii și vieții lor de zi 
cu zi.

In cinci ani, 
de trei ori mai multîntreprinderea „Electrocontact" Botoșani, secția vopsitorie. în programul de lucru al colectivului — zi de odihnă. Dar „zi-lumină“ de muncă pentru un grup de muncitori, maiștri și specialiști. S-au adunat din proprie inițiativă să-și pună mintea la contribuție pentru elaborarea unei moderne tehnologii in domeniu: grunduirea electro- foretică și vopsirea electrostatică. Tehnologie ..de virf" pe plan mondial. Mijloacele ? Două : prin autoutilare și prin inițiativa celor mai pricepuți meșteri. Pină să sosească o nouă schiță tehnică, se ivește un moment de răgaz. Inginera Gina Bulgariu scoate din poșetă o fotografie și oamenii se string în jurul ei. „Mai țineți minte cînd am făcut poza ?“ — întreabă ea. După citeva presupuneri, se stabilește data exactă : 25 februarie 1975. Exclamații de mirare, cuvinte de satisfacție, ginduri nostalgice.— Ce vă amintește fotografia ? — ne adresăm maistrului montor Eugen Iațcu.— Prima zi de producție a întreprinderii și prima mea zi de muncă, împreună cu alți colegi, absolvenți ai aceluiași curs post- liceal de calificare, avînd șansa ' să fim primii electroniști' din istoria Botoșaniului: : r " s *— Șansă ? " .......— Evident. Dacă eram cu 10—15 ani mai tînăr. n-aș fi avut șansa acestei calificări, iar de lucru aș fi găsit in altă zonă a tării. Pentru că, pină în anul 1965. anul istoricului Congres al IX-lea al partidului, în tot județul nostru nu existau decît trei unități industriale mai acătării : de textile, de

La ultimul etaj, in apartamentul 34 000Ne aflăm, Împreună cu arhitectul Dan Botez, in cel mai nou ansamblu de locuințe al Botoșaniului, situat între străzile Calea Națională și Cuza Vodă. I se spune — și așa este — „Zona centrală".— Al cîtelea nou ansamblu este „zona" în care ne aflăm ?— Păi. să le luăm pe rind, așa cum au fost ele inălțate din '65 încoace : „Unirea", „Octav Bâncilă", „Parcul tineretului". „Griviței". „Mihai Eminescu", „Rindunicii", „Primăverii", „Păcii", „Bucovinei", „Calea Națională", „Zona industrială" și, 

confecții și de industrializare a sfeclei de zahăr. Dacă fotografia ar fi fost făcută acum cinci ani, la începutul actualei legislaturi, ar fi arătat tot la fel. Pentru că șl în martie 1980. aproape toți cei din fotografie ne aflam tot aici, în această hală. Și tot la montaj. Ne vizitase, cu puțin timp înainte, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Era pentru a doua oară în răstimp de numai cinci ani cind venea în mijlocul nostru. Ne-a ascultat cu atenție, ne-a apreciat e- forturile, dar ne-a cerut să reorganizăm pe baze noi. eficiente întregul flux de producție. Lucru pe care l-am și făcut, iar în vara lui 1982 secretarul general al partidului a venit din nou în întreprinderea noastră, fiecare vizită coristi- tuindu-se în tot atîtea trepte de progres pentru noi. Două cifre spun totul : de la numai 300 milioane lei producție industrială în anul 1980, întreprinderea noastră realizează acum. în prag de nouă legislatură, aproape un miliard. în ce ne privește pe noi, cei din fotografie. ne-am schimbat mai puțin la înfățișare. în schimb, calitatea muncii noastre este acum cu totul alta față de începutul actualei legislaturi. în momentul de față producem transformatoare unicat, instalații electronice' pentru automatizări de cea mai mare precizie, tablouri de comandă pentru combinele miniere, aparatură electrostatică pentru copiat și multiplicat, și cîte și mai cîte ! Iar ca să ajungem aici a trebuit să menținem — și menținem — întreprinderea lntr-un permanent „șantier al noului".

bineînțeles, cel mai nou, „Zona centrală". în total — douăsprezece. Numai că unele dintre ele, cum este ansamblul „Primăverii", cu 35 000 de locuitori, au devenit adevărate „orașe în oraș".Intrăm într-unul din blocurile căruia, în curînd, 1 se va face recepția. Urcăm la ultimul etaj. Deschidem ușa unuia dintre apartamente.— De ce-ați ținut să venim aici ? — îl întrebăm pe arhitect.— Pentru că, începînd cu

CIFRE ȘI DATE 
SEMNIFICATIVE
• Valoarea producției-marfă a județului a cres

cut de la 5,9 miliarde lei la 11,6 MILIARDE LEI
• Industria județului s-a îmbogățit cu peste 30 

CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE, cele mai importante 
fiind : întreprinderile pentru mașini-unelte grele Do- 
rohoi, „Integrata" de in Botoșani, filaturile de bumbac 
din orașul Darabani și comuna Flăminzi

• Numărul personalului muncitor în industrie a 
sporit cu aproape 9 000 DE OAMENI Al MUNCII, în 
timp ce productivitatea muncii a crescut cu 20 774 
LEI pe fiecare lucrător

• Volumul produselor exportate a crescut în 
actuala legislatură de aproape 2 ORI

• In condiții climatice mai puțin favorabile, pro
ducțiile medii agricole au fost mereu în creștere, ceea 
ce a făcut ca, față de anul 1980, agricultura județului 
să livreze la fondul de stat, în anul 1984, mai mult cu 
29 000 TONE GRlU, 27 000 TONE PORUMB, 7 000 
TONE ORZ

• Volumul serviciilor către populație a fost în 
1984 cu 46,7 LA SUTA MAI MARE fată de cel al anu
lui 1980

• In cele 18 licee, 11 școli profesionale, 407 
școli generale și 389 grădinițe învață acum peste 
102 000 ELEVI, ceea ce înseamnă că din 4 locuitori ai 
județului 1 este de virstă școlară.

„Zona centrală". In arhitectura municipiului Botoșani am trecut Ia reluarea unei îndelungate tradiții : executarea din țiglă a acoperișului. Aceasta prezintă însemnătate nu numai pe plan estetic, prin „jocul" formelor, al volumelor și al culorilor, în- lăturindu-se monotonia, ci și sub aspect economic, întrucît fiecare metru pătrat de țiglă înlocuiește, în medie, cîte 6,5 kg de bitum și 3,3 mp de carton asfaltat, materiale energointen- sive prețioase. în plus, acoperișul din țiglă este un izolant 

mult mai trainic la intemperii, creînd și spații suplimentare locatarilor.— Și, totuși, de ce ați ținut să venim aici, în acest apartament ?— Pentru că acest apartament are o cifră rotundă : 34 000. Atîtea apartamente s-au construit pină acum în județul Botoșani, in care locuiesc tot atîtea familii de oameni ai muncii. Cu precizarea că nu mai puțin de 15 000 dintre ele s-au înălțat numai în răstimpul acestei legislaturi.
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I IULIE 1982. Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, sint întîmpinați cu deosebită stimă și căldură de 
lectivul muncitoresc de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb Botoșani, una 
numeroasele ctitorii ale anilor care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, 
mai fertilă perioadă din istoria țării.

Recolte mari pe tot 
mai mari suprafețeLa început am crezut că sint ghivece cu flori. Cu florile ce su- rîd în ferestrele de la casele sătenilor. Dar, privindu-le cu atenție, în locul mușcatelor sau al hortensiilor, am descoperit tot felul de plante : ardei, tomate, ceapă, vinete. „Am și varză, ba chiar șl rădăcinoase — ne spune gospodarul în casa căruia intrasem. Sînt dincolo, în dormitor".Jean Fedorovici este, de vreo 20 de ani, șeful fermei de legume din comuna Stăuceni. O fermă care constituie principala sursă și... garanție a aprovizionării cu legume a municipiului Botoșani. Și principala furnizoare de legume din județ la fondul de stat. „Prima condiție — ne spune el — pentru asigurarea unor producții mari o prezintă calitatea seminței. Sau, mai exact, puterea ei de germinare. E drept, îndeplinirea acestei condiții eu o verific și cu aparatură de înaltă precizie. Dar mă bizui și pe aceste ghivece, pe ce văd eu, cu ochii mei".Pentru grădinarii din Stăuceni, producțiile medii la hectar de 30 tone ardei gras. 20 tone ceapă sau 40 tone varză nu mai constituie de mult recorduri. Unul din „secretele" reușitei se află și in ghive- cele de Ia geamurile casei șefului fermei de legume.Un fapt asemănător, vădind aceeași grijă pentru soarta semănăturilor, am întîlnit și pe una din tarlalele cooperativei agricole din Dorohoi. Cu o lopată din lemn („ca nu cumva să tai plantele") inginerul Gheorghe Obadă înlătura stratul gros de zăpadă de pe semănăturile de toamnă. Trasa apoi un pătrat de 25 X 25 centimetri, 11 săpa la 10—15 centimetri adîncime, II disloca și îl punea într-o cutie.— Ce faceți cu bulgării aceștia de țărină ?— Nu sînt bulgări. Monolițl se cheamă — ne spune el. Adică probe care arată modul cum au rezistat semănăturile de toamnă pină acum. „Recoltăm" monoliți din diferite puncte ale tarlalei și punem cutiile în camere cu temperaturi optime, iar după citeva zile, cînd plantele se înviorează, vedem ce... densitate avem.I-am relatat aceste fapte inginerului Dumitru Simiean, directorul direcției agricole a județului. Nu l-au mirat. L-au bucurat. Apoi, ne-a istorisit și el o întîmplare. Trecind într-o noapte prin comuna Roma, s-a oprit la ferma zootehnică a cooperativei agricole din localitate. I-a găsit acolo pe președintele unității și pe inginerul șef, care veniseră pe un ger de minus 23 de grade să verifice temperatura din adăposturi și să se convingă dacă rațiile de furaje pregătite pentru dimineață erau respectate „la gram".— Nu întîmplător — ne spune directorul — la Stăuceni, Jean Fe

dorovici a realizat, cu oamenii lui, anul trecut, o producție medie de peste 25 tone tomate la hectar, in timp ce inginerului Obadă și cooperatorilor săi din Dorohoi puțin le-a lipsit să atingă 5 000 kg grîu la hectar. Șl astfel de experiențe bune găsim destule în agricultura județului nostru, care permit an de an fonduri tot mai însemnate pentru îmbogățirea bazei tehnico- materiale. Din acest punct de vedere, legislatura actuală se Înscria ca o perioadă „de vîrf". Fondurile de investiții alocate numai In ultimii cinci ani depășesc 4 miliarde lei. Dispunem acum de 4 512 tractoare, 1 282 combine autopropulsate și de toată gama celorlalte mașini și utilaje. Suprafața irigată a ajuns Ia peste 32 000 hectare, mal bine de jumătate realizîndu-se de la ultimele alegeri de deputați. Totodată, s-a dezvoltat puternic și sectorul zootehnic.— Un potențial material Intr-adevăr destul de ridicat...— Și care se reflectă șl In producții ridicate, dar nu încă la nivelul posibilităților, al cerințelor noii revoluții agrare. Fiindcă ne dăm bine seama de însemnătatea a ceea ce spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, în toamna trecută, cu prilejul „Zilei recoltei" : că noua revoluție agrară trebuie să Înceapă de la 8 000 kg grlu producție medie Ia hectar și de la 20 tone la hectar ștluleți de porumb. Or, asta depinde numai și numai de noi, de modul în care lși fac datoria specialiștii, toți lucrătorii ogoarelor. Pentru acest an, ca dealtfel pentru întreaga legislatură care urmează, ne-am propus să obținem recolte record Ia grîu. porumb, cartofi și sfeclă de zahăr pe suprafețe cit mai mari. Votul pe care-1 vom da candidaților F.D.U.S. la 17 martie se constituie in angajamentul nostru în acest sens, pe care 'sîntem hotărîți să-l transpunem în fapte. 
Din miile de ginduri ce vor fi 
exprimate în fața urnelor la votEUGEN GROSU, maistru Ia întreprinderea de utilaje și piese de schimb :„Voi vota cu deplină încredere că, la încheierea viitoarei legisla

turi electorale, muncitorimea botoșăneană va realiza o producție in
dustrială anuală in valoare de aproape 18 miliarde lei".GHEORGHE ALEXA, Erou al Muncii Socialiste, președintele C.A.P. Bucccea :

„Votul țărănimii cooperatiste din județ va reprezenta angajamen
tul nostru de a obține in viitoarea legislatură o producție agricolă de 
aproape două ori mai mare față de cea realizată in anul 1984“.MARIANA ROȘU, elevă In clasa a Xll-a la liceul „A. T. Laurian*  :

„Mă simt de pe acum emoționată. La 17 martie voi vota pentru 
prima dată. Votez cu convingerea că in viitoarea legislatură, la fel 
ca și colegii mei de generație, ne vom insuși o profesie, ne vom face 
un rost In viață".
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• In 1980, întreprinderea de uti

laje și piese de schimb Botoșani 
asimila in producție (preluind de 
la „Aversa" București) primele e- 
lectropompe centrifugale din tipul 
„Lotru-Cerna-Criș". In prezent, a- 
celași colectiv produce anual a- 
proape 30 000 electropompe, In 
peste 20 de tipuri. • La începu
tul actualei legislaturi electorale, 
pe teritoriul comunei Hudești lși 
Inaugura activitatea o nouă ex
ploatare minieră pentru nisip 
cuarțos. In acești tirtei ani, volu
mul producției a crescut de trei 
ori. • Tot în acești ani, în munici
piul Botoșani a foșt dată In folosință 
Casa științei și tehnicii pentru tineret
• O nouă casă de cultură a sin
dicatelor, de dimensiuni și mal 
mari, va fi pusă in curînd la dis
poziția publicului din Botoșani.
• Prin darea în folosință a nodu
lui hidrotehnic-Stînca Costești, pe 
rîtrl Prut, s-a format un lac de a- 
cumulare cu 750 milioane mc de 
apă. • în actuala legislatură, în
treprinderea de sticlărie și porțelan 
din Dorohoi și-a sporit capacitatea 
de producție cu o nouă secție, 
unde se fabrică produse din ce
ramică și porțelan pentru menaj.
• In ultimii cinci ani, suprafața a- 
rabilă a județului s-a extins cu a- 
proape 1 000 hectare. Alte 1 500 
hectare vor deveni productive pen
tru agricultura județului în legis
latura ce urmează. • Municipiul 
Botoșani a ajuns la aproape 110 000 
locuitori, respectiv de două ori mai 
mult față de întreaga populație ur
bană a județului In anul 1965. In 
județ există, în- prezent, alte 3 o- 
rașe, precum și 6 comune cu un 
accentuat grad de urbanizare.

Pasiunea unei vieți pentru... viață
Avusese o diminea

ță încărcată : două 
nașteri foarte dificile, 
un număr mare de 
mame chemate pentru 
consultații și rezolva
rea unor probleme 
administrative, in ca
litatea sa de directoa
re a spitalului din co
muna Flăminzi. Știa 
bine că și in partea 
următoare a zilei, mai 
ales noaptea, o aștep
tau treburi obositoa
re, fiind medic de 
gardă la spital. Cu 
toate acestea, Florica 
Căliman — căci des
pre ea este vorba — 
a cerut să i se pre
gătească sania: „Mer
gem la Prisăcani".

— De ce la Prisă- 
cani ? am intrebat-o.

— Fiindcă e satul 
de care răspund in 

cadrul comunei și șînt 
citeva chestiuni care 
nu suferă aminare. 
Cu citva timp in 
urmă, in acest sat, 
poate și pentru că e 
cel mai depărtat 
ele reședința comunei, 
erau unele nereguli, 
chiar in ce privește 
domeniul meu de ac
tivitate. Nu spun că 
de cind mi-am asu
mat această răspun
dere s-au îndreptat 
chiar toate. Oricum, 
alta e situația acum. 
Pe urmă, mai e și un 
alt aspect : in calita
te de coordonator al 
celor 10 medici din 
comună, trebuie mai 
Iutii ca eu insumi 
să-mi fac datoria.

— Cifi medici ați 
spus că sint in comu
na Flăminzi ?

— Zece. Că și co
muna e mare. Dar nu 
e de mirare, că pină 
și in cele mai mici 
comune din județ 
există acum cel puțin 
doi-trei medici. Nu
mai din 1965 pină 
acum numărul medi
cilor in județul nos
tru a sporit de peste 
3 ori.

Pentru medicul pe
diatru Căliman Flori
ca activitatea pe care 
o desfășoară înseam
nă mai mult decit o 
profesie. Înseamnă, 
de fapt, o mare pa
siune. Concretizată și ) in înregistrarea de 
către comuna Flăminzi 
a celui mai ridicat in
dice de natalitate pe 
județ : 18,3 nou-năs-
cuți la mia de locui
tori.
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MANIFESTUL
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII

SOCIALISTE
Tovarăși și tovarășe!
Oameni ai muncii de la orașe și sate! 
Cetățeni ai Republicii Socialiste România!

La 17 martie, în întreaga țară vor avea loc alegerile 
de deputați în Marea Adunare Națională a Republicii 
Socialiste România, organul suprem al puterii de stat, 
precum și alegerile de deputați în consiliile populare ju
dețene, municipale, orășenești și comunale — organe locale 
ale puterii de stat, ale autoconducerii și autogospodăririi 
teritoriale.

Act constituțional fundamental și eveniment politic de 
mare însemnătate în viața întregii țări, alegerile constituie 
o nouă și puternică manifestare a democrației noastre 
muncitorești-revoluționare, un prilej de reafirmare a voin
ței și hotărîrii întregului nostru popor de a acționa într-o 
unitate indestructibilă în jurul Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, pentru continua întărire a statului nostru 
socialist, pentru progresul și înflorirea scumpei noastre 
patrii, pentru înaintarea ei neabătută pe calea socialismului 
și comunismului.

EXERCITINDU-SI, CU ÎNALTĂ RĂSPUN
DERE CETĂȚENEASCĂ, DREPTUL CONSTI
TUTIONAL DE A ALEGE Șl A FI ALEȘI ÎN FO
RURILE PUTERII DE STAT, DÎND VOTUL LOR 
CELOR CARE, PRIN ÎNTREAGA LOR ACTIVI
TATE, S-AU AFIRMAT CA FĂURITORI DE NĂ
DEJDE Al ORÎNDUIRII NOI, SOCIALISTE ÎN 
PATRIA NOASTRĂ, OAMENII MUNCII, CETĂ
ȚENII ROMÂNIEI SOCIALISTE VOR VOTA, ÎN 
FAPT, PENTRU CONSOLIDAREA SI DEZVOL
TAREA MĂREȚELOR CUCERIRI REVOLUȚIO
NARE DOBÎNDITE DE POPORUL NOSTRU, 
SUB CONDUCEREA PARTIDULUI, PENTRU 
MĂREȚELE REALIZĂRI DE AZI SI DE MÎINE 
ALE PATRIEI, PENTRU VIITORUL FERICIT AL 
ÎNTREGII NAȚIUNI.

Alegerile de deputați au loc la puțin timp de Ia Con
gresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, care a 
adoptat sarcinile și obiectivele celei de-a treia etape a reali
zării Programului de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. 
Congresul partidului a pus cu putere în evidență profun-- 
dele transformări revoluționare petrecute în societatea 
noastră, însemnătatea excepțională a mărețelor realizări 
dobîndite în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, 
cea mai bogată în împliniri din istoria țării, pe care o 
numim, cu legitimă 'mîndrie și aleasă recunoștință pentru 
ctitorul ei — „Epoca Ceaușescu". Pornind de la toate 
aceste realizări, Congresul al XIII-lea a stabilit strategia 
ridicării patriei pe o treaptă superioară de dezvoltare eco- 
nomico-socială, de creștere a nivelului general de viață și 
civilizație, a elaborat un minunat program de muncă și 
luptă pe care sîntem chemați să-l înfăptuim, strîns uniți 
sub steagul gloriosului Partid Comunist Român, în cadrul 
Frontului Democrației și Unității Socialiste.

Să răspundem cu toții chemării vibrante, mobilizatoare 
pe care secretarul general al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat-o 
întregii națiuni de la înalta tribună a Congresului al III-lea 
al Frontului Democrației și Unității Socialiste :

„ALEGERILE PENTRU MAREA ADUNARE 
NAȚIONALĂ Șl CONSILIILE POPULARE SĂ 
CONSTITUIE O PUTERNICĂ MANIFESTARE 
A UNITĂȚII ÎNTREGULUI POPOR, ÎN CA
DRUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI SI UNITĂ
ȚII SOCIALISTE, SUB CONDUCEREA PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN - FORȚA POLI
TICĂ CONDUCĂTOARE A ÎNTREGII NA
ȚIUNI I VOTUL DAT PENTRU CANDIDAȚII 
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SO
CIALISTE TREBUIE SĂ CONSTITUIE, TOT
ODATĂ, O PUTERNICA AFIRMARE A VOIN
ȚEI Șl HOTĂRÎRII ÎNTREGULUI POPOR DE A 
ÎNFĂPTUI NEABĂTUT POLITICA INTERNĂ Șl 
EXTERNĂ A PARTIDULUI SI STATULUI NOS
TRU, CARE ASIGURĂ PROGRESUL SI BUNĂ
STAREA ÎNTREGII NAȚIUNI, INDEPENDENȚA 
Șl SUVERANITATEA ROMÂNIEI I".

Tovarăși și tovarășe! 
Cetățeni și cetâțene!

PLATFORMA ELECTORALA A FRONTULUI DEMO
CRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE PENTRU ALEGE
RILE DE LA 17 MARTIE O CONSTITUIE DOCUMEN
TELE ȘI HOTARÎRILE ADOPTATE DE CONGRESUL AL 
XIII-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN PRI
VIND DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALA A ROMÂ
NIEI ÎN CEL DE-AL VIII-LEA CINCINAL, 1986—1990 ȘI, 
ÎN PERSPECTIVA, PÎNA ÎN ANUL 2000 — documente 
care, prin prevederile lor, exprimă voința și aspirațiile de 
progres ale întregului popor, prefigurează destinul luminos, 
de bunăstare și fericire, al patriei noastre socialiste.

FRONTUL DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SO
CIALISTE, CEL MAI CUPRINZĂTOR ORGA
NISM DEMOCRATIC AL ȚĂRII, CE REUNEȘ
TE, ÎN CADRUL SĂU, TOATE CATEGORIILE 
DE CETĂȚENI DIN PATRIA NOASTRĂ, SE 
PREZINTĂ ÎN ALEGERI CU HOTĂRÎREA FER
MĂ DE A FACE TOTUL PENTRU ÎNFĂPTUI- 

k____________________ _____ ____________________  

REA ÎN CELE MAI BUNE CONDIȚII A ACES
TEI PLATFORME CARE ASIGURĂ DEZVOL
TAREA ARMONIOASĂ A ROMÂNIEI SOCIA
LISTE, RIDICAREA El NECONTENITĂ PE NOI 
TREPTE DE CIVILIZAȚIE Șl PROGRES.

Tovarăși și tovarășe! 
Cetățeni și cetâțene!

PRIN MUNCA UNITA A ÎNTREGULUI POPOR, PRO
GRAMUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII 
SOCIALISTE PREZENTAT ÎN ALEGERILE TRECUTE A 
FOST TRANSPUS ÎN VIAȚA CU DEPLIN SUCCES.

în perioada care a trecut de la ultimele alegeri, în con
dițiile grele create de criza economică mondială — care 
a afectat, practic, toate statele — România a continuat să 
se dezvolte în ritm susținut, obținînd progrese remarcabile 
în toate domeniile vieții economice și sociale. S-au dezvol
tat puternic forțele de producție, a crescut potențialul eco
nomic și social al tuturor județelor, au cunoscut o înflorire 
continuă învățămîntul, știința și cultura, s-au perfecționat 
relațiile de producție și sociale. S-a afirmat tot mai pu
ternic democrația muncitorească-revoluționară, a fost ri
dicată necontenit calitatea vieții întregii națiuni.

Se îndeplinesc cu succes obiectivele stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, pri
vind dezvoltarea industrială a țării in cel de-al VII-lea cin
cinal. Pe baza realizărilor de pînă acum, se poate aprecia 
că pe întregul cincinal 1981—1985 producția industrială a 
țării va înregistra un ritm mediu anual de creștere de 
circa 6 la sută. FAȚA DE ANUL 1945, INDUSTRIA RO
MANEASCA REALIZEAZĂ ÎN PREZENT O PRODUCȚIE 
DE PESTE 100 ORI MAI MARE. România dispune astăzi 
de o industrie puternică, modernă, in cadrul căreia au fost 
dezvoltate cu prioritate ramurile de vîrf, purtătoare ale 
progresului tehnic, și care realizează astăzi mașini și uti
laje la nivelul tehnicii celei mai înalte.

Pe întreg cuprinsul patriei au fost create platforme in
dustriale moderne, ceea ce a asigurat, odată cu creșterea 
și diversificarea continuă a producției industriale, condiții 
egale de muncă și de trai pentru toți cetățenii patriei, ridi
carea la o viață nouă, înfloritoare a tuturor județelor și, 
îndeosebi, a celor rămase in urmă în trecut.

NE PREZENTAM, DE ASEMENEA, ÎN ALEGERILE 
DE LA 17 MARTIE CU SUCCESE REMARCABILE ÎN 
AGRICULTURA. Deși condițiile climatice au fost mai 
puțin favorabile, producția de cereale realizată în anii 
1981—1984 este mai mare cu circa 2 milioane tone față de 
media din cincinalul precedent. în 1984 s-a obținut cea mai 
mare recoltă cerealieră din istoria țării, realizindu-se pește 
o tonă de cereale pe locuitor. A crescut producția la plan
tele tehnice, în pomicultură, viticultură, legumicultura, 
precum și în zootehnie.

REALIZĂRI IMPORTANTE S-AU OBȚINUT ÎN DO
MENIUL INVESTIȚIILOR, precum și în celelalte ramuri 
ale economiei — în construcții, transporturi, circulația măr
furilor și în alte sectoare de activitate.

Ca rezultat al marilor realizări obținute în dezvoltarea 
forțelor de producție, al creșterii susținute a potențialului 
economic, produsul social va fi, la sfîrșitul acestui an, cu 
25 la sută mai mare decît în 1980.

ÎN PERIOADA CARE A TRECUT DE LA ALEGERILE 
PRECEDENTE, ȘTIINȚA, ÎNVĂȚĂMÎNTUL ȘI CULTURA 
AU CUNOSCUT O CONTINUA AFIRMARE ȘI ÎNFLO
RIRE.

Cercetarea științifică a adus o contribuție importantă Ia 
înfăptuirea programelor de dezvoltare economică și so
cială a țării. A înregistrat, de asemenea, o puternică dez
voltare învățămîntul, care, integrîndu-se cu cercetarea și 
producția, a dobîndit o orientare și o structură în deplină 
concordanță cu exigențele societății noastre în plin pro
gres. Literatura, artele și cultura în general au cunoscut o 
puternică înflorire, contribuind la educarea patriotică, re
voluționară a celor ce muncesc, la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor.

Tovarăși și tovarășe! 
Cetățeni și cetâțene!

TOT CE SE ÎNFĂPTUIEȘTE ÎN ȚARA NOASTRĂ 
ESTE DESTINAT OMULUI, BUNĂSTĂRII SALE, AFIR
MĂRII MULTILATERALE A PERSONALITĂȚII UMANE ! 
RIDICAREA NIVELULUI DE TRAI AL ÎNTREGULUI 
POPOR CONSTITUIE ȚELUL SUPREM AL POLITICII 
PARTIDULUI NOSTRU, ESENȚA ÎNSĂȘI A SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE PE CARE 
O EDIFICAM ÎN ROMANIA.

în perioada 1981—1985, ritmul de creștere a venitului 
național a fost de peste 7 la sută, ceea ce a permis înfăp
tuirea programului de ridicare continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al poporului. începînd cu 1 sep
tembrie 1983, s-a trecut la majorarea retribuțiilor perso
nalului muncitor din toate domeniile de activitate, retri
buția medie urmînd să ajungă Ia sfîrșitul acestui an la circa 
3 000 lei, față de 2 238 lei în 1980. Pe ansamblul cincinalu
lui se asigură o creștere a retribuției reale cu circa 8 la 
sută, iar a pensiilor cu circa 6 la sută.

Au sporit, totodată, veniturile reale ale țărănimii, care 
sînt în acest an cu 12,2 la sută mai mari decît cele realizate 
în 1980.

Volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socia
list prevăzut pentru acest an depășește pe cel din întregul 
cincinal 1961—1965, crescînd gradul de înzestrare a popu
lației cu bunuri de folosință îndelungată. în prezent, una 
din două familii are televizor, aparat de radio și frigider ; 
două din cinci familii au mașină de spălat rufe, iar una 
din zece familii are autoturism. Aproape jumătate din fa

miliile care se mută în case noi dețin locuințe proprietate 
personală.

O puternică dezvoltare a cunoscut CONSTRUCȚIA DE 
LOCUINȚE ȘI DE UNITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, în 
perioada 1981—1985 urmînd să se dea în folosință circa 
750 000 noi locuințe. Practic, în fiecare zi, 500 de familii se 
mută în case noi.

Ca rezultat al măsurilor luate pentru ocrotirea sănătății 
oamenilor și prevenirea îmbolnăvirilor, pentru ridicarea ni
velului general de trai, durata medie a vieții a ajuns în 
prezent la circa 70 de ani, față de numai 42 ani în 1932.

TOATE ACESTE MARI REALIZĂRI DIN DOMENIUL 
SOCIAL-CULTURAL ATESTA GRIJA STATORNICA A 
PARTIDULUI ȘI STATULUI NOSTRU FAȚA DE OM, 
FAȚĂ DE CREȘTEREA NIVELULUI SAU DE TRAI MA
TERIAL ȘI SPIRITUAL — ȚELUL ȘI SCOPUL SUPREM 
AL SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZ
VOLTATE PE CARE O EDIFICAM ÎN ȚARA NOASTRĂ.

în România a fost creat un sistem democratic, unic în 
felul său — rod al concepției originale a partidului nostru, 
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU — care asigură 
efectiv conducerea țării prin popor și pentru popor. Con
siliile oamenilor muncii din toate unitățile economico-so- 
ciale, adunările generale, consiliile de conducere ale minis
terelor și ale altor organe centrale, congresele și consiliile 
naționale permit tuturor oamenilor muncii, întregului po
por să participe direct la elaborarea și transpunerea în 
viață a politicii interne și externe a statului. Sistemul auto
conducerii muncitorești și autogestiunii asigură partici
parea nemijlocită a oamenilor muncii la conducerea și 
buna gospodărire a unităților economice, la creșterea con
tinuă a avuției naționale — baza ridicării nivelului gene
ral de viață și de civilizație al întregului nostru popor.

Tovarăși și tovarășe! 
Oameni ai muncii din 
patria noastră 
socialistă!

Cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân a adoptat documente de importanță deosebită pentru 
viitorul strălucit al patriei, hotărîri a căror traducere în 
viață va asigura creșterea în ritm mai înalt a economiei 
naționale, înfăptuirea în linii generale a obiectivelor sta
bilite de Programul partidului. Țară mediu dezvoltată. 
România va intra, din 1990, într-o etapă nouă, superioară, 
a dezvoltării sale economico-sociale.

SUB STEAGUL GLORIOS AL PARTIDULUI, STRÎNS 
UNIȚI ÎN JURUL SECRETARULUI SAU GENERAL, TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, SA ÎNFĂPTUIM MI
NUNATUL PROGRAM DE DEZVOLTARE MULTILATE
RALA A PATRIEI, DE ÎNTĂRIRE A INDEPENDENȚEI 
ȘI SUVERANITĂȚII SALE NAȚIONALE, DE ÎNFLORIRE 
CONTINUA A VIEȚII MATERIALE ȘI SPIRITUALE A 
ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR ! ACESTA ESTE LEGA- 
MÎNTUL SOLEMN AL CANDIDAȚILOR ÎN ALEGERI 
AI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIA
LISTE ÎN FAȚA NAȚIUNII, ÎN FAȚA ÎNTREGII ȚARI !

Obiectivul fundamental al celui de-al VIII-lea plan 
cincinal, adoptat de Congresul al XIII-lea, îl constituie 
continuarea fermă a politicii partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism. în scopul realizării acestui măreț 
obiectiv se va acorda și în viitor o atenție deosebită dez
voltării forțelor de producție, precum și perfecționării re
lațiilor sociale și de muncă, continuînd cu hotărîre pro
cesul de transformare revoluționară a societății.

IN DOMENIUL INDUSTRIEI, în viitorul cincinal se 
va accentua dezvoltarea intensivă a producției, asigurin- 
du-se un echilibru mai bun între diferitele sectoare. O aten
ție deosebită se va acorda noii revoluții tehnico-științifice, 
industria românească urmînd să se ridice la nivelul celor 
mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.

în perioada 1986—1990 producția-marfă industrială va 
crește într-un ritm mediu anual de 6,0—6,5 la sută, iar 
producția netă într-un ritm de 10,0—10,6 la sută, pe pri
mul plan continuînd să stea dezvoltarea bazei energetice 
și de materii prime. Va continua procesul de restructurare 
și modernizare a industriei prin creșterea prioritară a ra
murilor de prelucrare avansată, realizarea de produse de 
înaltă tehnicitate mici consumatoare de energie.

S-a prevăzut, și pentru viitorul cincinal, un vast pro
gram de investiții, orientat cu precădere spre lărgirea ba
zei energetice și de materii prime, spre dezvoltarea inten
sivă, modernizarea și ridicarea nivelului tehnic al indus
triei, realizarea lucrărilor de irigații și îmbunătățiri fun
ciare. Se vor construi peste 1 500 noi capacități de produc
ție, va fi dat în folosință Canalul Poarta Albă — Midia — 
Năvodari și se va realiza în cea mai mare parte Canalul 
București — Dunăre.

în conformitate cu Directivele Congresului al XIII-lea 
va continua politica partidului de amplasare rațională a 
forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării. în fie
care județ se va asigura realizarea unui volum de activi
tate economică pe locuitor în valoare de cel puțin 80 600 
lei anual, urmînd ca într-un mare număr de județe acest 
volum să depășească 100 000 lei anual.

Muncitori, tehnicieni, ingineri 
și specialiști din industrie!

FRONTUL DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SO
CIALISTE VĂ CHEAMĂ SĂ NU PRECUPE
ȚIȚI NICI UN EFORT PENTRU REALIZAREA 
ACESTOR OBIECTIVE DE ÎNSEMNĂTATE 
HOTARITOARE PENTRU DEZVOLTAREA ECO- 
NOMICO-SOCIALĂ A PATRIEI SOCIALISTE, 
PENTRU CREȘTEREA POTENȚIALULUI SĂU 
PRODUCTIV SI A AVUȚIEI NAȚIONALE I 
CONTRIBUITI CU ÎNTREAGA VOASTRĂ CA
PACITATE DE ORGANIZARE, DE MUNCĂ Șl 

DE CREAȚIE LA ÎNDEPLINIREA Șl DEPĂȘIREA 
PLANULUI PE 1985, LA ÎNFĂPTUIREA SAR
CINILOR DE MODERNIZARE A INDUSTRIEI I 
FACEȚI TOTUL PENTRU A ÎNCHEIA ACTUA
LUL CINCINAL CU REZULTATE CIT MAI 
BUNE, PENTRU A CREA O BAZĂ TRAINICĂ 
ÎNFĂPTUIRII CU SUCCES A OBIECTIVELOR 
CELUI DE-AL VIII-LEA CINCINAL, A MĂREȚU
LUI PROGRAM DE DEZVOLTARE ECONOMI
CĂ Șl SOCIALA A ȚĂRII STABILIT DE CON
GRESUL AL XIII-LEA I

Cetățeni și cetâțene!
Votînd candidații Frontului Democrației și 

Unității Socialiste, votați pentru continuarea 
procesului de industrializare a țării, pentru dez
voltarea și modernizarea industriei și amplasa
rea ei rațională în toate localitățile și județele 
patriei, pentru sporirea forței economice a țării 
— temelie sigură a creșterii bunăstării poporu
lui, a întăririi independenței și suveranității na
ționale !

IN DOMENIUL AGRICULTURII, obiectivul funda
mental îl va reprezenta, în continuare, înfăptuirea noii re
voluții agrare, creșterea puternică a producției agricole, 
care să satisfacă pe deplin necesitățile de consum ale în
tregului popor, precum și alte cerințe ale economiei națio
nale. Alocarea unui volum de investiții de peste 190 mi
liarde lei va asigura dezvoltarea și modernizarea bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii, înfăptuirea programului de 
îmbunătățiri funciare, mecanizarea complexă a lucrărilor 
agricole. La sfîrșitul cincinalului viitor suprafețele irigate 
vor însuma 5,5—6 milioane hectare, cuprinzînd, practic, în
tregul potențial irigabil al țării. In 1990 se va obține o 
producție de cereale de 30—32 milioane tone, precum și 
recolte sporite de plante tehnice, legume și fructe.

Se va acorda o atenție mai mare dezvoltării zootehniei, 
a cărei pondere va fi la sfîrșitul viitorului cincinal de 
46—48 la sută din totalul producției agricole.

înfăptuirea marilor obiective stabilite în domeniul agri
culturii va determina sporirea contribuției acestei ramuri 
la creșterea venitului național, la satisfacerea corespunză
toare a cerințelor de consum ale întregii populații, precum 
și la crearea de disponibilități pentru schimburile econo
mice internaționale.

Oameni ai muncii de la sate! 
lucrători din agricultură!

FRONTUL DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SO
CIALISTE VA CHEAMĂ SĂ FACEȚI TOTUL 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII AGRARE A 
PARTIDULUI, PENTRU RIDICAREA LA UN NI
VEL SUPERIOR A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI DIN 
AGRICULTURĂ. GOSPODĂRIȚI CiT MĂI BINE 
PÂMINTUL - AVUȚIA CEA MAI DE PREȚ A 
NAȚIUNII NOASTRE - FOLOSIȚI RATIONAL 
MIJLOACELE TEHNICE PENTRU A OBȚINE 
RECOLTE CIT MAI BOGATE, PENTRU A REA
LIZA PRODUCȚII ANIMALIERE TOT MAI 
MARI, CARE SĂ SATISFACĂ PE DEPLIN CE
RINȚELE ECONOMIEI Șl ALE BUNEI APRO
VIZIONĂRI A POPULAȚIEI I

Cetățeni și cetâțene!
Votînd candidații Frontului Democrației și 

Unității Socialiste, votați pentru dezvoltarea și 
modernizarea continuă a agriculturii, pentru 
creșterea producției agricole, pentru transfor
marea radicală a felului de muncă și de viață al 
țărănimii noastre, al tuturor locuitorilor de la 
sate, pentru sporirea contribuției acestui sector 
de bază al economiei naționale la progresul și 
prosperitatea patriei noastre, la asigurarea bu
năstării poporului!

IN DOMENIUL ȘTIINȚEI, cincinalul 1986—1990 va 
asigura dezvoltarea puternică a cercetării proprii și promo
varea largă a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico- 
științifice în toate domeniile. Activitatea de Cercetare va 
aduce o contribuție deosebită la dezvoltarea bazei energe
tice și de materii prime a țării, la creșterea substanțială a 
nivelului tehnic și calitativ al produselor, la ridicarea pro
ductivității muncii, crearea de materiale noi, superioare, va
lorificarea intensivă a fondului funciar, realizarea de soiuri 
și hibrizi noi, ameliorarea genetică a raselor de animale, 
valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, 
la creșterea eficienței economice în toate domeniile.

Oameni de știință, 
cercetători!

FRONTUL DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SO
CIALISTE VĂ CHEAMĂ CA, DEZVOLTÎND 
BOGATELE TRADIȚII ALE ȘTIINȚEI ROMÂ
NEȘTI, SA MUNCIȚI NEOBOSIT PENTRU 
PROMOVAREA CELOR MAI NOI CUCERIRI



MANIFESTUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

ALE ȘTIINȚEI ÎN TOATE DOMENIILE ECONO
MIEI NAȚIONALE Șl VIEȚII SOCIALE, PENTRU 
VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A BOGĂȚII
LOR NAȚIONALE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII 
PROGRESULUI Șl PROSPERITĂȚII NAȚIUNII 
NOASTRE SOCIALISTE I FACEȚI TOTUL PEN
TRU AFIRMAREA CÎT MAI PUTERNICĂ A 
GÎNDIRII ȘTIINȚIFICE SI TEHNICE ORIGINALE 
ROMÂNEȘTI, PENTRU CREȘTEREA NECON
TENITĂ A APORTULUI El LA ÎMBOGĂȚIREA 
TEZAURULUI CUNOAȘTERII UNIVERSALE I

Cetățeni și cetățene!
Votînd candidații Frontului Democrației și 

Unității Socialiste, votați pentru înflorirea în 
continuare a științei românești, pentru creșterea 
și mai puternică a aportului ei la dezvoltarea 
multilaterală a patriei, la sporirea avuției națio
nale, la ridicarea generală a bunăstării și civi
lizației națiunii noastre socialiste !

IN DOMENIUL INVĂȚâMÎNTULUI, se va perfec
ționa, în continuare, procesul de instruire a tinerelor gene
rații și se va ridica gradul de pregătire profesională și teh
nică, nivelul general de cultură și de cunoștințe al tuturor 
cetățenilor. în cincinalul 1986—1990 vor fi pregătiți peste 
1,2 milioane muncitori calificați, tehnicieni și maiștri și 
146 000 ingineri și alte cadre de specialiști cu studii supe
rioare. Se va asigura, de asemenea, formarea a 590 000 
persoane calificate pentru agricultură.

Profesori, învățători, 
educatori!

ACȚIONAȚI CU DEVOTAMENT Șl ABNE
GAȚIE PENTRU DEZVOLTAREA CONTINUĂ 
A ÎNVAȚÂMÎNTULUI, PENTRU A PREGĂTI TE
MEINIC VIITOARELE GENERAȚII DE CON
STRUCTORI Al SOCIALISMULUI Șl COMU
NISMULUI ÎN PATRIA NOASTRĂ! FACEȚI 
TOTUL PENTRU A FORMA CETĂȚENI CU O 
CONȘTIINȚĂ ÎNAINTATĂ, BINE PREGĂTIT! 
DIN PUNCT DE VEDERE PROFESIONAL, CU 
O ATITUDINE RESPONSABILĂ FATĂ DE MUN
CĂ SI VIATĂ, FATĂ DE INTERESELE GENE
RALE ALE POPORULUI MUNCITOR I

Cetățeni și cetățene!
Dînd votul candidaților Frontului Democra

ției și Unității Socialiste, votați pentru dezvol
tarea și înflorirea școlii românești, pentru pre
gătirea temeinică a tinerilor țării pentru muncă 
și viață, în spiritul idealurilor de progres și civi
lizație ale națiunii noastre, constructori de nă
dejde ai socialismului și comunismului în 
România I

Oameni de artă și cultură!
Aveți nobila îndatorire de a promova prin opere de 

valoare idealurile umanismului revoluționar, de a pune în 
lumină munca eroică și virtuțile morale caracteristice po
porului nostru. Numai trăind și creînd împreună cu po
porul, pentru popor, participind activ la făurirea prezen
tului și viitorului patriei noastre, creatorii de literatură și 
artă vor contribui prin operele lor la educarea și formarea 
conștiinței revoluționare a omului nou, la promovarea 
principiilor etice, profund umaniste ale societății noastre.

Să ridicăm la un nivel superior Festivalul național al 
muncii și creației „Cîntarea României" ! Toate instituțiile 
de cultură și artă să devină în mai mare măsură centre 
ale manifestării largi a spiritului creator al poporului nos
tru, care a fost întotdeauna făuritorul și păstrătorul celor 
mai înaintate tradiții de artă și cultură !

Cetățeni și cetățene!
Votînd pentru candidații Frontului Demo

crației și Unității Socialiste, votați pentru înflo
rirea continuă a culturii și artei socialiste, pen
tru ridicarea nivelului de cunoștințe al maselor 
largi, pentru îmbogățirea vieții spirituale a po
porului nostru !

Tovarăși și tovarășe, 
oameni ai muncii 
de la orașe și sate!

Congresul al XIII-lea al partidului a stabilit un amplu 
program de măsuri pentru asigurarea menținerii în cinci
nalul viitor a nivelului de trai realizat și creșterea lui în 
continuare. La sfîrșitul actualului deceniu, venitul națio
nal pe locuitor va crește cu 37—42 la sută față de 1985. 
Se va asigura atît realizarea în ritm susținut a reproduc
ției socialiste lărgite, cît și creșterea nivelului de trai, a 
calității vieții întregului popor.

Va spori substanțial volumul desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul, al prestărilor de servicii, se va amplifica acti
vitatea de turism și agrement, asigurîndu-se condiții tot 
mai bune de odihnă și recreare a maselor largi de oameni 
ai muncii.

Se vor asigura o stabilitate corespunzătoare și o evoluție 
riguros controlată a prețurilor.

în perioada 1986—1990 se vor construi circa 750 000 
apartamente, ceea ce va permite ca peste 2 milioane de 
persoane să se mute in case noi.

înfăptuirea programului de creștere mai accentuată a 
productivității muncii va crea condiții pentru generalizarea 
treptată, în întreaga economie, a săptămînii de lucru de 44 
de ore, astfel încît oamenii muncii vor beneficia de 2 zile 
libere pe lună.

Se vor urmări, în continuare, asigurarea unor condiții 
de viață egale pentru toți cetățenii țării, ștergerea treptată 
a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat prin ridicarea sa
tului la nivelul condițiilor de viață ale orașului. în con
cordanță cu Programul partidului, toate orașele și comu
nele țării vor cunoaște o dezvoltare armonioasă, devenind 
centre economice și sociale cu o dotare superioară din punct 

de vedere edilitar, sanitar, comercial și cultural, capabile 
să asigure tuturor locuitorilor condiții tot mai bune de 
muncă și viață.

Cetățeni și cetățene!
Votînd candidații Frontului Democrației și 

Unității Socialiste, votați pentru înflorirea scum
pei noastre patrii, pentru ridicarea economico- 
socială a tuturor județelor și localităților, pentru 
prosperitatea întregii țări, pentru ca fiecare ce
tățean, întreaga națiune să beneficieze de o 
calitate nouă, superioară a vieții.

Tovarăși și tovarășe!
Să ne unim toate forțele, să concentrăm toate mijloa

cele de care dispunem pentru a duce mai departe procesul 
revoluționar al dezvoltării societății noastre, pentru întă
rirea și perfecționarea democrației muncitorești-revoluțio- 
nare. Să dăm dovadă de înaltă răspundere politică și cetă
țenească, alegînd ca deputați în Marea Adunare Națională 
pe cei care prin întreaga lor activitate, prin dăruirea lor 
politică și profesională se afirmă ca promotori activi ai 
înfăptuirii mărețelor obiective de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, ca buni patrioți și revolu
ționari, capabili să organizeze și să însuflețească masele 
în munca și lupta pentru triumful socialismului și comu
nismului pe pămîntul patriei !

Cetățeni ai României 
socialiste!

în țara noastră a fost rezolvată pentru totdeauna pro
blema națională, pe baza concepției marxist-leniniste, a 
principiilor socialismului științific. Partidul nostru comu
nist, statul socialist asigură deplina egalitate în drepturi a 
tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate. 
Dezvoltarea forțelor de producție, amplasarea lor terito
rială judicioasă au ridicat la o viață eopnomico-socială în
floritoare toate județele și localitățile țării, creîndu-se, 
astfel, baza materială trainică a asigurării egalității depline 
în drepturi a tuturor fiilor României socialiste.

Tovarăși și tovarășe! 
Cetățeni și cetățene!

Votînd candidații Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, votați pentru întărirea unității 
și frăției tuturor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, în lupta pentru progresul 
și înflorirea patriei socialiste, pentru participa
rea cu drepturi depline a tuturor fiilor țării la 
conducerea societății, la făurirea viitorului so
cialist și comunist al României!

Femei de la orașe și sate!
Societatea noastră asigură deplina egalitate in drepturi 

între bărbați și femei, promovarea femeilor în toate sferele 
vieții politice și economico-sociale, participarea lor activă 
la întreaga activitate din domeniul producției materiale și 
vieții spirituale.

Votînd candidații Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, votați pentru afirmarea tot 
mai puternică a femeilor în viața social-econo- 
mică a țării, pentru prosperitatea și fericirea 
familiilor și pentru viitorul luminos al copiilor, 
pentru buna gospodărire a tuturor localităților, 
pentru înflorirea multilaterală a scumpei noas
tre patrii, România socialistă !

Tineri ai României socialiste!
Partidul și statul nostru dau o înaltă apreciere activi

tății desfășurate de minunatul tineret român, de organiza
ția sa revoluționară — Uniunea Tineretului Comunist — 
care aduc o contribuție activă, împreună cu toți oamenii 
muncii, la continua dezvoltare economică și socială a pa
triei, la înfăptuirea pe pămintul României a celei mai 
înaintate societăți pe care a cunoscut-o vreodată omenirea 
— comunismul.

Votînd candidații Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, votați pentru împlinirea pro
priilor voastre aspirații de progres și fericire, de 
pace și prietenie cu tinerii de pretutindeni, pen
tru viitorul vostru luminos, pentru înflorirea 
continuă a patriei noastre libere și indepen
dente, pentru creșterea prestigiului ei în rîndul 
națiunilor lumii.

Cetățeni și cetățene!
Ținînd seama de actuala situație internațională, partidul 

și statul nostru vor acorda și în viitor toată atenția întă
ririi capacității de apărare a patriei, ridicării gradului de 
pregătire de luptă și politică a militarilor, a întregului 
popor, dotării armatei cu mijloacele necesare, asigurînd 
toate condițiile ca ea să-și poată îndeplini în orice împre
jurare misiunea ce i-a fost încredințată de a apăra cuce
ririle noastre revoluționare, independența și suveranitatea 
României socialiste.

Militari ai forțelor noastre 
armate! Membri ai gărzilor 
patriotice și ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei!

Frontul Democrației și Unității Socialiste vă cheamă să 
acționați, in deplină unitate cu întregul popor, pentru a 
întări capacitatea de apărare a țării, pentru a fi gata ori- 

cînd să dați o ripostă hotărîtă oricăror încercări de a 
atenta la libertatea, independența, integritatea și suvera
nitatea patriei socialiste ! Participați, totodată, activ — ca 
și pină acum — la realizarea marilor lucrări de investiții 
prevăzute în programele de dezvoltare economico-socială a 
țării !

Votînd candidații Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, votați pentru dezvoltarea 
liberă și independentă a României socialiste, 
pentru întărirea capacității sale de apărare, 
pentru asigurarea muncii și vieții pașnice a 
întregului popor!

Tovarăși și tovarășe! 
Cetățeni si cetățene!

Frontul Democrației și Unității Socialiste se prezintă în 
fața alegătorilor cu programul de politică externă al Parti
dului Comunist Român și al statului nostru socialist. în 
spiritul acestui program, România socialistă va desfășura 
cu toată consecvența o politică externă activă, de colabo
rare, destindere și pace, de apărare a independenței și 
libertății popoarelor, își va aduce în modul cel mai con
secvent contribuția la soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității, la făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră.

înfăptuind neabătut această politică. Frontul Demo
crației și Unității Socialiste va acționa și în viitor pentru 
dezvoltarea relațiilor României cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu toate 
țările lumii, fără deosebire de orînduire socială, situind 
ferm la baza acestor relații principiile deplinei egalități, 
respectului independenței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și avantajului reciproc.

Problema fundamentală a epocii noastre o constituie 
oprirea cursei înarmărilor, și în primul rînd a celei nu
cleare, trecerea la dezarmare și asigurarea unei păci trai
nice în lume. Inițiativele, propunerile și acțiunile 
României, ale președintelui țării, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, privind dezarmarea și înlăturarea primej
diei unei catastrofe nucleare găsesc un larg ecou interna
țional. Frontul Democrației și Unității Socialiste va face 
totul pentru înfăptuirea politicii de dezarmare, de colabo
rare și pace promovate de România, de președintele ei, 
pentru întărirea încrederii și securității pe continentul eu
ropean și în întreaga lume, pentru soluționarea conflicte
lor pe calea pașnică a tratativelor, pentru lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea noii ordini economice mondiale.

Tovarăși și tovarășe! 
Cetățeni și cetățene!

Votînd pentru candidații Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, votați pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii externe de pace și 
colaborare a partidului și statului nostru, pentru 
creșterea contribuției României socialiste la 
soluționarea constructivă a marilor și com
plexelor probleme ale lumii de azi, pentru de
zarmare și înlăturarea pericolului de război, 
pentru apărarea dreptului fundamental al oame
nilor, al popoarelor la libertate și independență, 
la viață, la pace și progres !

Tovarăși și tovarășe! 
Cetățeni și cetățene!

Partidul Comunist Român și-a asumat încă de la în
ceputurile sale responsabilitatea istorică de a duce la în
deplinire pe pămîntul patriei noastre marile idealuri de 
libertate, unitate și independență, de prosperitate și feri

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

Trăiască și înflorească independentă, liberă și 
prosperă, scumpa noastră patrie, Republica Socialistă 
România !

Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul 

incercat al României pe drumul socialismului și 
comunismului!

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

Să triumfe lupta unită a popoarelor pentru pace 
și colaborare!

Trăiască victoria în alegeri a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste!

CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

cire ale poporului român ! Cucerind puterea politică, cu 
patru decenii în urmă, și devenind forță de guvernămînt, 
Partidul Comunist Român a inițiat și condus un vast pro
gram de transformări democratice, socialiste, afirmindu-și 
tot mai puternic rolul său de centru vital al întregii noas
tre națiuni.

ALEGERILE DE LA 17 MARTIE CONSTITUIE UN 
MINUNAT PRILEJ DE A EXPRIMA ÎNCĂ O DATA 
ADEZIUNEA DEPLINA A TUTUROR FIILOR ȘI FIICE
LOR ȚARII, A TUTUROR CETĂȚENILOR PATRIEI 
NOASTRE LA POLITICA INTERNA ȘI EXTERNA A 
PARTIDULUI ȘI STATULUI, LA HOTARÎRILE CELUI 
DE-AL XIII-LEA CONGRES, CARE ASIGURA ÎNAIN
TAREA FERMA A ROMÂNIEI PE CALEA SOCIALIS
MULUI ȘI COMUNISMULUI, A PĂCII, INDEPENDEN
ȚEI ȘI COLABORĂRII, SPRE NOI CULMI DE CIVILI
ZAȚIE ȘI PROGRES.

Frontul Democrației și Unității Socialiste vă 
cheamă ca, prin votul vostru, să dați expresie 
hotărîrii nestrămutate de a înfăptui*  istoricele 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, de a contribui cu toată ener
gia, priceperea și răspunderea la transpunerea 
în viață a politicii profund umaniste, de progres 
și prosperitate, a partidului și statului nostru, 
ce pune mai presus de orice bunăstarea și feri
cirea întregului popor, realizarea năzuințelor 
sale de a trăi și munci într-un climat trainic de 
pace, prietenie și colaborare cu toate națiunile 
lumii.

Oameni ai muncii 
de la orașe și sate! 
Cetățeni și cetățene!

Candidații Frontului Democrației și Unității Socialiste 
în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională 
și consiliile populare județene, municipale, orășenești și 
comunale se angajează solemn în fața întregului popor să 
acționeze cu profundă dăruire, răspundere patriotică și 
nemărginit devotament pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, 
pentru înaintarea neabătută a patriei pe calea socialismu
lui și comunismului !

Pentru cei ce vor fi învestiți cu încrederea alegătorilor 
nu va exista o îndatorire mai înaltă, mai de onoare și răs
pundere decît slujirea patriei, întărirea unității de neclin
tit a tuturor oamenilor muncii în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apărarea 
și dezvoltarea cuceririlor revoluționare, asigurarea pro
gresului și bunăstării generale ! Toate energiile lor vor fi 
mobilizate pentru înflorirea patriei noastre scumpe ! 

Tovarăși și tovarășe! 
Cetățeni și cetățene!

Votați cu încredere candidații Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, alegînd cu răs
pundere pe cei mai buni dintre cei buni, pe cei 
care prin munca, viața și exemplul lor oferă 
garanția că vă vor reprezenta cu cinste și devo
tament în organele puterii de stat, că vor ac
ționa cu bune rezultate pentru slujirea intere
selor obștești, pentru progresul și înflorirea 
Republicii Socialiste România !

Spre cinstirea prezentului luminos pe care 
îl trăim, spre gloria viitorului de aur pe care-l 
vom făuri cu brațele, cu inimile și cu mintea 
noastră, votați candidații Frontului Democrației 
și Unității Socialiste !
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EDUCAȚIA REVOLUȚIONAR-PATRIOTICA A ELEVILOR
Constructorii de utilaj minier

in ajutorul minerilor din abataj
ÎNALTĂ ÎNDATORIRE A ȘCOLII

NCHEIA 
teinteii

Educarea și formarea tineretului pentru muncă șl 
viață, in spiritul concepției revoluționare, al patrio
tismului, sint una din cele mai înalte misiuni ale școlii. 
Pornind de la acest imperativ major, înscris în do
cumentele Congresului al XIII-lea al partidului, subli
niat cu consecvență în cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, școala, comuniștii de la catedră, organi
zațiile de copii și tineret sint chemate’să acționeze 
cu hotărire și perseverență pentru ridicarea calității 
procesului instructiv-educativ, pentru amplificarea și 
diversificarea acțiunilor politico-educative, menite să 
contureze profilul moral-politic al tinerelor generații, 
să educe pe viitorii constructori ai socialismului șl 
comunismului în cultul dragostei de țară, 
de partid, în cultul muncii pentru progresul

de popor, 
}i propă-

și rea patriei. In această ordine de idei am adresat 
oamenilor școlii, profesori și reprezentanți ai orga
nizațiilor de partid șl de tineret, întrebarea : „Cum iși 
exercită școala misiunea de a educa tineretul în spi
rit revoluționar, patriotic î“, în intenția de a eviden
ția experiențe valoroase, opinii și preocupări rodni
ce pentru o calitate cit mai înaltă a acestei complexe 
opere educative.

Astăzi au cuvîntul 
RAMUREȘ : Eugenia 
dagogic din Sighetu 
tara organizației de 
5, Silviu Iuga, profesor de Istorie la Liceul industrial 
nr. 9, și Dumitru Dicu, secretarul organizației de partid 
de la Liceul industrial nr. 2 din Baia Mare.

cadre didactice din Județul MA- 
Godja, directoarea Liceului pe- 
Marmației, Rodica Dulfu, secre- 

partid de la Liceul industrial nr.

M

Prof. Silviu Iuga t Patriotismul revoluționar este, după părerea mea, cea mai completă expresie sau, dacă vreți, noțiunea cea mai concentrată și plină de sensuri a sentimentului de dragoste față de patrie șl popor. Deși, ca manifestare, nu esta nouă, noțiunea de patriotism revoluționar a căpătat sensuri și dimensiuni cu totul noi, originale. în condițiile societății noastre socialiste. Aceste trăsături noi trebuia să la înțelegem și să le obiectivăm în procesul activității noastre educative. Ca bază de orientare în această complexă operă educativă ne stă concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolaa Ceaușescu, despre sensul șl conținutul patriotismului revoluționar. Noi. cadrele didactice, educatorii, a- vem în întreaga activitate politică și revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu un strălucit e- xemplu de modul cum trebuie să înțelegem și cum trebuie să acționăm in activitatea pe care o desfășurăm pentru a realiza continuu, în forme mereu înnoite, procesul e- ducației patriotice și revoluționare e tinerelor generații.Este de la sine înțeles că a acționa așa cum ne cere partidul nostru înseamnă a porni, și de aici am și pornit, în primul rînd, de la necesitatea îmbunătățirii propriei noastre concepții revoluționare despre lume și viață. Cum se poate să faci educație patriotică și revoluționară elevilor dacă nu îți sint pe deplin clarificate sensurile, conținutul și cerințele acestei activități î Iată de ce noi am pus un accent deosebit pe aprofundarea pregătirii politico- ideologice a colectivului didactic șl pe direcționarea întregii opere educative spre sensurile șl valorile societății noastre socialiste expuse în Programul P.C.R., în întreaga operă teoretică a secretarului general al partidului. Cunoașterea obiectivelor șl direcțiilor de dezvoltare eco- nomico-soclală a țării, a cerințelor ce se Impun de aici școlii românești dau conținut efortului pentru înfăptuirea acestor cerințe. Ne-am străduit să organizăm activitatea e- dutativă în concordanță cu dinamica societății noastre socialiste, accentul punîndu-1 pe realizarea șt dezvoltarea conștiinței socialiste a e- levllor, pe dezvoltarea sentimentelor patriotice active, profund revoluționare. îndatorirea lor principală fiind pregătirea temeinică pentru muncă și viață, deoarece numai așa se pot afirma realmente constructiv șl revoluționar în procesul dezvoltării social-economlce a țării, am urmărit prin toate activitățile educative și instructive să probăm patriotismul revoluționar prin fapte demne de muncă șl învățătură. A- vem în față postulatul formulat cu atîta claritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu potrivit căruia „a triot. a-ți Iubi țara Înseamnă totul pentru a spori avuția nală. proprietatea socialistă, precupeți nici un efort pentru 
fi pa- a face națio- a nu ____ _ _________ . înfăptuirea politicii partidului comunist". Prof. Dumitru Dicu : In realizarea sarcinii primordiale a școlii — aceea de a forma buni cetățeni, patriot! și revoluționari, capabili să-si slujească patria prin înalte calități morale și profesionale, comuniștii din liceu, toate cadrele didactice au la îndemînă un complex de mijloace educative, susținute constant de semnificația economică și socială a profesiei de miner. Educarea elevilor de azi. minerii de mîine ai tării. în spirit revoluționar, patriotic se împletește strins cu pregătirea în meserie și participarea încă de pe băncile școlii la „bătălia pentru cărbune", la gospodărirea chibzuită și economisirea energiei. In acest

Privind literatura noastră contemporană fie și numai dintr-o perspectivă sociologică, e un adevăr evident pentru noi toți că trăim un moment definitoriu pentru marea audiență a romanului. Sigur, în explicarea acestui fenomen un merit important revine însuși dinamismului realității. Evident, transpunerea epică a acestuia presupune numeroase explicitări. Reconstruirea universului de gîndire și simțire al omului contemporan, prin tot ce îl caracterizează ca istorie, trăire afectiv-morală, angajare sufletească, orientează discursul narativ spre traiectorii biografice exemplare. S-ar putea spune că în afara lor, a eroilor-model. nimic ntl do- bîndește consistență ilustrativă. însă cum știm, romanul are o arie literară largă, pe măsura ideilor ce fră- mîntă această epocă, iar impactul său cu opinia publică îl ajută să identifice evenimentele șl să le Înscrie în propriul nostru destin.Astăzi, nimeni nu-și mal pune problema dacă romancierul acceptă sau nu realitatea. Problema este cu totul alta : căile de acces spre contemporaneitate s-au înmulțit Și nuanțat. Ele trebuie bine Înțelese, ca să fie exact și lucid legitimate. Incit, locul romanului in actualitate nu este altceva decît focalizarea celor mal de seamă descoperiri șl experiențe prin care trece societatea în procesul el de limpezire și dezvoltare.Acum un veac și mal bine, Marx salutase în romanul burghez eposul inspirat de energia clasei tn ascensiune. Putem afirma, pe temeiul multor realități romanești, că spectacolul vieții sociale de azi s-a schimbat radical șl că eposul timpului socialist oglindește prezentul prin tot ce aduce acesta nou și substanțial calitativ in forța conștiinței de a descifra mutațiile petrecute. $1 acum este vorba de operații cuprinzătoare. implicîndu-1 fără concesii pe narator, romanul — cu puterea lui de explorare succesivă de medii și tipologii — asigură complexitatea ansamblului, prezidînd ordonarea elementelor constitutive în acord cu acțiunile politice. De aceea, romanul contem-

context, prezența elevilor de la grupul nostru școlar minier în viața social-economică, culturală și sportivă a județului, a orașului Baia Mare este remarcabilă, ea constituind un factor da educația foarte important. Cultivăm mlndria patriotică prin participarea elevilor, cu mintea și brațul, după puterile lor, la tot ceea ce se înfăptuiește în județ șl în țară. Despre eficiența a- cestei participări. în care ideea da muncă și educație prin muncă esta pregnantă, vorbesc elocvent faptele. Elevii noștri au obținut locul I și Drapelul de Brigadă fruntașă pe Șantierul național al tineretului de la Motru și pe cel de la Canalul Dunăre — Marea Neagră; anual, prin activitatea de producție, elevii realizează un plan de peste 2,5 milioane lei. producînd pentru unitățile miniere repere care sint identice din punct de vedere calitativ cu cele din mină ; la concursul pe meserii în anul școlar 1983/1984, liceul a obținut primul loc pe minister cu 8 premii I, 2 mențiuni șl un premiu special.Unor asemenea fapte din viața colectivului de elevi, raportate la e- xigențele educației revoluționare șl patriotice, le sint dedicate emisiuni la stația de radioamplificare și televiziune cu circuit închis din liceu, paginile revistei școlare „Flori de mină", sesiuni de comunicări și referate ale elevilor etc. Sărbătorirea într-un cadru festiv a evenimentelor politice și social-culturale, dezbaterea documentelor de partid, expozițiile omagiale — „Nicolae Ceaușescu — o viață închinată celor mal înalte Idealuri revoluționare ele poporului", spectacole cultu- ral-artistice dedicate marilor ruințe ale patriei constituie, semenea, mijloace șl prilejuri profundare a obiectivelor Iuționare șl patriotice ale tlcii partidului nostru, de evidențiere a îndatoririlor revoluționar-pa- trlotlce ale tineretului școlar, ale constructorilor de mîine al socialismului și comunismului în România.Prof. Rodica Dulfu : Liceul Industrial nr. 5, cu profil de construcții, din Baia Mare, este cunoscut în țară ca unitatea școlară care »-a lncu-
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Liceul Industrial al întreprinderii mecanice din Timișoara

poran românesc nu are cum să fie privit ca un concept simetric cu romanul burghez ; el este cu totul altceva : o tendință a prozei de respirație care încorporează, deopotrivă, romanul-anchetă, romanul-parabolă, romanul istoric, filozofic, politic etc., într-un amplu făgaș deschis la antitezele lumii moderne. încrezător în dialogul dintre individ și epocă. între substanțele sufletești șl chemările conștiinței, părtaș la conflictul istoric dintre vechea morală burgheză și morala muncitorească, dintre nesocial
Orizonturile vieții morale
în romanul contemporan

și suprasoclal. Odată cu adeziunea totală la principiile forțelor înaintate, scriitorul, ca și cititorul, știu că sechelele trecutului, rămășițele vechiului, anumite Înțelegeri retrograde ale evoluției sociale, cu depășirea Iremediabilă a lacunelor șl rămîne- rilor în urmă ocupă încă loc pe harta romanului, condiționînd-o în- tr-o anumită măsură. Spațiul creației nu trebuie să anticipeze utopic un drum ce presupune travaliu îndelungat, măiestrie, Înțelegerea totalității, un acut simt al responsabilității civice. Împăcarea cu vechiul, burgheză șl cu etica ei pune romanul timpului socialist. O face el de fiecare dată, cu fiecare a- pariție, transpar noile mutații umane. sociale, morale din fiecare roman nou apărut? — lată o întrebare ce comportă un răspuns nuanțat, diferențiat. Nu putem să negăm existența unor romane cu un orizont social-politic destul de Îngust care fac loc în mod exagerat unor aspecte marginale sau chiar găsesc o anumită voluptate în prezentarea unila-

datoriei sl al Tocmai ne- cu realitatea revolută pro-

realizeze cu forțe propriimetat sănoua clădire a școlii, atelierele, laboratoarele, să le doteze cu mobilier și utilaj didactic, adecvat, numai construcția școlii depășind ca investiție 10 milioane lei. Aceiași e- levi au contribuit la ridicarea unor edificii în județ, la refacerea unor clădiri din Capitală după seismul din 1977, la construirea Canalului Dunăre — Marea Neagră, unde trei brigăzi au obținut locul I. Colectivul nostru didactic stăruie mereu ca sentimentul înălțător al mîndriei patriotice să fie sădit temeinic in conștiința fiecărui absolvent al școlii, oferindu-l posibilitatea să poată spune, peste ani, că a participat e- fectiv la Înălțarea cutărul sau cu- tărui lăcaș de cultură, că s-a aflat pe schele la zidirea unui oraș nou 6au a unei mari întreprinderi economice. vAcestor obiective educative, strins legate de pregătirea științifică și profesională a viitorilor constructori, le sint alăturate permanent. In procesul instructiv-educativ, alte acțiuni cu mesaj educativ direct : ore . de dirigenție și dezbateri cu elevii pe teme ca „Mărețele realizări ala construcției socialiste In România", „Realități sociale din lumea contemporană". „Adevăratele noastre calități etice, umane, profesionale se a- firmă în muncă" ; vizite la muzee ; concursuri — „Unirea — dorința de veacuri a poporului nostru" ; sesiunea de comunicări și referate închinată celei de-a 40-a aniversări a eliberării patriei ș.a.Eugenia Godja : Activitatea cadrelor didactice se bazează pe cunoașterea și aplicarea tezelor din documentele partidului nostru cu privire la specificul muncii educative de formare a viitorilor învățători și educatoare. La educarea patriotică și tn spirit revoluționar tși aduc contribuția toate disciplinele de invă- țămint, ea șl activitatea politico-e- ducatlvă din afara clasei și școlii ; un rol deosebit revine, evident, disciplinelor de profil : pedagogia, psihologia, Istoria României, limba și literatura română. Realizarea obiectivelor educației revoluționare $1 patriotice se bazează pe preocupările constante ale cadrelor didacti- 

și de
terală a cenușiului, a unor cazuri lipsite de forță educativă. Dar adevărata forță a inspirației lui cuprinzătoare o hrănește ceea ce noi numim actualitate. Cititorii de azi mîine vor aprecia cu temei adresa socială a unei literaturi de mari deschideri. Este exact înțelesul pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îl sublinia cînd recomanda prozei contemporane să fie oglinda cuprinzătoare a tot ce proiectează socialismul In viata de toate zilele, un factor 

mentalită- se pot in- clocotitoa- pe ogoare, se creează

activ în lupta împotriva fenomenelor negative, a „uscăturilor" ce se mai insinuează în viața socială : „Cele mai puternice, mai palpitante și emoționante conflicte generate de lupta dintre vechi și nou, de afirmare impetuoasă a principiilor de viață înaintate, împotriva (Hor depășite, retrograde tilni tn climatul activității re din fabrici și uzine, de din instituții, acolo unde bunurile materiale și spirituale, unde se formează omul societății noastre, liber și stăpin pe destinele sale". Iată, așadar, indicat cu claritate, un vast cîmp de acțiune pentru romancier. Negreșit, modalitățile Iul de intervenție în social diferă de cele ale romancierului Interbelic zatorul curgea, valoare .Gheorghidiu, Ioanide chiar păreau Inși „excentrici", încarnări Izolate ale perfecțiunii morale. La romancierul de azi, cu netă aderență la realitatea socialistă, factorul de coeziune 

intervenție în social i cele ale romancierului sau chiar mai vechi. Pro- de tip realist-critic rede pildă, la personaje cu paradoxală. Dan, Ladlma,

ce de a găsi șl aplica strategia optimă de valorificare a conținutului activităților educative in cadrul lecțiilor, practicii pedagogice, orelor de dirigenție, activităților cu pionierii și șoimii patriei, cu uteciștii, a celor din cadrul Festivalului național „Cîntarea României".In expunerile șl dezbaterile tematice din adunările organizațiilor de pionieri șl U.T.C., în ședințele cercurilor literara șl politico-ldeo- logice, elevii sînt ajutați să descopere trăsăturile de caracter înalt patriotice ale marilor eroi din istoria poporului, Însemnătatea lBtori- că a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă șl antllm- perialistă, prqfundela transformări revoluționare petrecute In viața patriei In cel 40 da ani de libertate, contribuția strălucită și rolul de însemnătate Istorică ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și Înfăptuirea politicii Interne și externe a României eociallste. asemenea j subordonate levi a unor cial-politic : factor activ nală și socială a viitorului învățător", „Marea Unire", „Răscoala lui Horea. Cloșca și Crișan" și prezentarea lor in sesiunile de referate și comunicări, ca și organizarea periodică a unor expoziții de carte so- cial-politică, beletristică, pedagogică, în care la loc de cinste se află operele «ecretarului general al partidului, documentele Congresului al XIII-lea al partidului. Valoarea și eficiența educativă a unor activități sporesc considerabil prin conectarea lor strinsă la istoria ținutului natal, la realitățile «ocialiste de astăzi. între asemenea activități aș aminti : evocarea, organizată de cercul de istorie al liceului, pe tema „La vetrele Istoriei noastre seculare". concursul cu tema „Sighetu Marmației — 40 de ani de mari realizări".

Unor țeluri educative le sint elaborarea de către e- lucrărl cu caracter so- „Conștilnța politică — ■ In formarea profesio-

Opinii consemnate de 
Fiorica DINULESCU 
Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scinteii

este modelul cu valoare exponențială. structurat de psihologia socială înaintată.Se afirmă curent că realul este Inepuizabil și că inspirația, la rindul ei. nu are limită. Bineînțeles, credem că, în grade diferite, romanul dă o formă particulară necuprinsului tematic și tipologic. înainte de toate îl ajută să cristalizeze certa Iul simpatie pentru oamenii cutezători, ale căror motivări revoluționare depășesc deziluzii, eșecuri și Iși impun punctul de vedere afirmativ. Romanul socia- 

list este mai aproape de Idealul constructiv decît a fost vreodată romanul burghez. Poate șl pentru că se dezvăluie In fiecare clipă posibilitățile oferite personalității să pună in acord vorba cu fapta. Sau să tindă spre acest acord, in numele visului concret ce solidarizează esența morală cu cea afectivă.Luînd In discuție această opțiune fundamentală a literaturii noastre, nu poate fi Ignorată experiența pe care ea a dobîndit-o în ultimele decenii. Romane ca Facerea lumii, Moromețit, Fiul secetei, Vinătoarea regală, Pumnul șl palma, Lege șl anexă, Blocul de marmură, Ore de dimineață, însoțitorul, Mierea, Clipa ș.a. aduc tn discuție Ipostaze ale omului acestor zile, susțin generoasa lui prezență ca factor catalitic. Era do așteptat să-l vedem angajat in situații dile- matlce, să-și pună problema opțiunii, cum s-a și intîmplat. Cînd privim In oglinda lor, Identificăm în romanele amintita șl, desigur, și tn altele, moralitatea unui martor, cît și a unul părtaș la „facerea lumii".Făcîndu-se ecoul evenimentelor.

De la începutul anului, ziarul nostru a relatat. în cîteva rînduri, despre strădaniile minerilor de la Filipeștii de Pădure, județul Prahova, de a depăși dificultățile create de rigorile acestei ie»ni. recuperînd ră- mînerile in urmă fortuite prin cantități de cărbune extrase zilnic pesta plan. La explicațiile acestor succese, menționate la timpul cuvenit, directorul minei, tovarășul Vasile Tudor, mai adaugă acum încă una : „Printre factorii care au determinat rezultatele noastre trebuie amintit și sprijinul pe care l-am primit și îl primim de la colectivul întreprinderii de utilaj minier Filipeștii de Pădure", un colectiv care a înțeles pe deplin semnificația concretă a întrajutorării muncitorești. Afirmația directorului trebuie înțeleasă nu în sensul el strict deoarece. firește, sînt numeroase colectivele care se sprijină reciproc, ci ca un mod de a exprima recunoștință pentru spiritul de solidaritate muncitorească al constructorilor da utilaj minier; o solidaritate muncitorească întemeiată pe o strinsă și permanentă consultare Intre organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii de la cele două întreprinderi pe fundamentul Înțelegerii depline a imperativului de a da țării cit mai mult cărbune. Am notat fi cîteva din concretizările acestei solidarități; asistență tehnică în subteran, ajutor in montarea unui complex mecanizat de abataj în punctul Palanga-Sud; livrări urgente de piese de schimb.Iată-ne la Întreprinderea de utilaj minier. Unitate nouă, creație a ultimilor ani, cu o dotare tehnică fără cusur, cu un colectiv tlnăr, entuziast. In curtea Întreprinderii «înt aliniate diferite tipuri de complexe mecanizate de abataj, creații tehnice de vîrf la proiectarea cărora, așa cum am aflat mai tîrziu, și-au afirmat pasiunea și competența un colectiv de 25 de ingineri și tehnicieni. Intrînd tn unul din birouri, surprin- dem o convorbire telefonică. La capătul celălalt al firului, directorul întreprinderii miniere Mehedinți solicita neîntîrziat diferite piese de schimb. Răspunsul a fost afirmativ și prompt. Pe lista urgențelor Întreprinderii a fost trecută încă o comandă. Se acționa astfel tn spiritul hotărîrii comuniștilor de aici de a face tot ce le stă tn putere pentru 
a ajuta colectivele de mineri.Pentru această perioadă, comitetul de partid și-a subordonat toate demersurile organizatorice șl politico- educative obiectivului de a sprijini cu precădere «olicitările venite de la unitățile miniere. Astfel, Împreună cu biroul executiv al consiliului oamenilor muncii sint fixate în «curte tntllniri operative prioritățile, apoi fiecare factor de răspundere

Argumentația temeinica, sugestivă
-„cheia" dialogului viu, eficient 
în învătâmîntul politico-ideologicAnul trecut. cooperatorii din Sintandrei, deși dispun de terenuri mediu productive, au smuls ogoarelor recolte mai mari ca ori- cînd : aproape 7 000 kg griu și peste6 000 kg orz la hectar, mai bine de7 300 kg porumb știuleți pe aceeași unitate de suprafață, obținînd, de asemenea, producții bune și la sfecla de zahăr, cartofi, legume, cînepă. Lucru firesc, rezultatele dobîndite constituie un bun prilej de învățăminte pentru campaniile agricole din anul tn curs, nivelul recoltelor fiind oglinda hărniciei cooperatorilor și mecanizatorilor, a valorificării la maximum a potențialului productiv al pă- mintului, a aplicării diferențiate a tehnologiilor. Asemenea concluzii au fost puse pregnant în evidență la o recentă activitate de invățămînt politico-ideologic la care au participat lucrătorii din sectorul vegetal al a- cestei cooperative din Cîmpia Crișu- rilor.Dacă ar trebui să ne raportăm numai la aportul cursanților din cercul

pare sale.

fapt că întîl- ajută să ințe- petrecute eposului orizontului In so- «ău cu-sa

eroul manifestărilor noului fascinat de lumea existentei Sînt de semnalat, dacă definim capacitatea sondării umanului, unele indiscutabile cuceriri în ordinea tipologiei, dar și a Invenției problematice. Mă limitez la două exemple. Primul vizează mitologia romanului care derivă din studiul stărilor obsesive. Dacă odinioară la Gib I. Mihăescu sau la Hortensia Papadat- Bengescu obsesivul se învecina cu transcrierea faptului clinic, acum obsesivul redescoperă psihologia socială, ca alternanță între antiidilic șl insolit. Nu doresc să avansez afirmații categorice. Simplul nim atari realizări na legem modificările favoarea coordonatelor cialist, a vastității _____________narativ. In relație cu această cerire trebuie Înțeles In accepția de roman total, In măsură să convertească narațiunea intr-un filtru de mare complexitate, ceea ce ne-am obișnuit de cîțiva ani să numim roman politic. Romanul politic are acum meritul că vede o geometrie morală, că plicîndu-le, atributele naje tn situația de a se sl cum un Întreg dosar Iși întinde punțile unlficantă. Conturăm astfel un proces în curs, de mare originalitate, care definește o reușită pe diverse trepte.Acesta este, credem, momentul actual cînd structura eposului, departe de a rămîne inertă la succesiune, își caută formula, dezbate tn conformitate cu un criteriu major și în amploarea cuvenită cerința constructivă 
a nivelului de militantism spre care ae îndreaptă numeroși prozatori. Descriind o umanitate mal largă, pu- nînd sub fasciculul analizei eroi din toate mediile și orizonturile sociale, lmbogățindu-și modalitățile narative, romanul nostru de azi își asumă tot mal decis statutul de cronică a epocii. da mărturie perenă a unei febrile geneze sociale al cărei țel suprem este comunismul.

în particular lărgește, ex- unor perso- manifestș ca de existența tntr-o viziune

Henrl ZALIS 

politică și tehnică stabilește forțele materiale și umane necesare, iar secretarii organizațiilor de bază trasează pe loc sarcini concrete comuniștilor implicați în realizarea urgențelor.Pe lista priorităților au fost trecute, de pildă, așa cum ne informa secretarul comitetului de partid, tovarășul Vasile Crăciun, un important număr de piese de schimb pentru mina din Filipeștii de Pădure : 60 de bucăți „racord fix" au fost pregătite și verificate în numai trei ore și trimise fără întirziere minerilor. Alți 600 de „ochi de legătură" au fost imediat introduși în fabricație. Urgența a fost încredințată unei echipe condusă de comunistul
O experiență a organizației 
de partid de la întreprin
derea de utilaj minier Fi
lipeștii de Pădure care se 
recomandă prin fapte, prin 

rezultate

Gheorghe Bumbăcea, fiind onorată In cel mai scurt timp posibil.Punem întrebarea dacă nu cumva mina Filipeștii de Pădure se bucură de „un regim preferențial" avind în vedere vecinătatea ei ? Tovarășul Adrian Șereanu, șeful serviciului producție, ne răspunde : „De mina de aici «intern strins legați. Muncitorii se cunosc între ei, organizațiile de partid din cele două unități inițiază acțiuni comune, fie de muncă patriotică, fie manifestări cultural-educative, Comitetul de partid a hotărît însă ca toate urgențele să fie onorate exemplar". Și intr-adevăr, în dreptul celor mai multe dintre solicitările venite de la întreprinderile miniere Mehedinți, Rovi- nari. Voivozi, Motru, Cimpulung, Horezu se află deja consemnat cuvîntul „rezolvat". Un simplu cuvînt, dar pentru a fi pus pe hirtie au fost necesare schimbări în procesul tehnologic, reorganizări rapide, angajament fizic și de inteligență din partea muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor. La un moment dat. o întreprindere a cerut stăruitor un lanț de trasportor in lungime de 120 de metri, fntrucît altă soluție nu a putut fi găsită, lanțul a fost demontat de la un complex de abataj aflat încă în lucru și trimis imediat minerilor. La rindul lui, utecistul Radu Neacșu, inginer stagiar, a pus la punct numai tn patru ore o tehnologie de rute cu în mod lucru. turnare a unor repere ce- Insistență, tehnologie cara normal reclama 16 ore da

cursanțiipuse în dezba- responsabilitățile revin fiecăruia

nr. 1 — organizația de bază nr. 1, ferma vegetală — la reușita dezbaterii, s-ar putea spune că cel puțin o condiție a dialogului a fost îndeplinită. Familiarizați cu tema propusă spre dezbatere, anume sarcinile ce revin unității în lumina hotărîrilor Congresului al XIII-lea, preocupați îndeaproape de aspectele concrete pe care le prezintă.au manifestat interes sporit față de problemele tere, descifrînd crescînde ce revin fiecăruia la locul său de muncă. După ce, la Început, au urmărit reliefarea bogăției de idei și orientări cuprinse în documentele supuse dezbaterii, pentru a aprofunda cunoștințele și a lărgi sfera lor in beneficiul înțelegerii depline a problemelor cuprinse in tema abordată, propagandistul — inginer Cristian Crăciun, șef fermă, și Mihai Sabo, secretar adjunct al comitetului comunal de partid Sîntandrei — au trasat precis cadrul discuțiilor, Intervenind activ pe parcursul dezbaterii, realizînd „sudura" necesară între elementele cu un mai accentuat caracter teoretic, principial, susținute de unii vorbitori, și aspectele de ordin concret, practic, subliniate de alți parti cipanți.A fost abordată frontal, bunăoară, problema culturilor Intensive : „Ce trebuie să facem pentru a garanta obținerea unei producții de 20 000 kg porumb la hectar pe trei sferturi din suprafața destinată acestei culturi?". Rînd pe rînd, cei care au luat cuvîntul au adus in discuție o gamă largă de căi, insistînd cu precădere asupra cunoașterii și preluării experienței celor mai bune brigăzi, • tot ceea ce recomandă cercetarea agricolă. Iată exprimate succint opiniile cîtorva cursanți. Maria Baș, șefă de echipă : „E bine că specialiștii noștri s-au «trăduit «ă Înființeze loturi demonstrative. Dar, zio eu, trebuie să chibzuim mai mult clnd trecem tn cultură anumite «oluri, pentru că, lată, și-n anul trecut am avut hibrizi care n-au răspuns cum se cuvenea condițiilor asigurate, ImpUținînd recolta cu aproape 4 000 kg porumb la hectar". Lina Torje, șefă de echipă : „Dacă e să ne Întrebăm căror lucrări nu le-am acordat atenția cuvenită, ne dăm lesne seama că am avut parcele pe care densitatea a fost sub cea ■tabilită, că tn unele situații au lăsat de dorit operativitatea și chiar calitatea lucrărilor de întreținere. Iată de ce tn primul rînd noi, șefii de echipă, să urmărim mal tn amănunt realizările formației, puțind interveni imediat pentru înlăturarea neajunsurilor de orice natură". Maria Iuhas, contabil-șef : „Să situăm pe același plan cu nerealizarea producțiilor planificate și aspectele eficienței. Tehnologie specifică — condițiilor specifice de solă și soi. Acesta să fie cuvîntul de ordine". N-au lipsit
tv
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Intrucît onorarea tuturor urgențelor necesită mobilizarea efectivă a întregului colectiv, comitetul de partid a acordat o atenție sporită sprijinirii și antrenării organizațiilor de masă și obștești. Astfel, printre autorii unor remarcabile fapte de muncă intilnim, alături de comuniști ca Florin Intorcătoru, Ion Cioaclă, Vasile Hotomega, Constantin Cordo- naș, și numeroși uteciști și membri ai O.D.U.S. Uteciștilor Gheorghe Bă- dicu și Mihai Tufăneanu, ingineri stagiari, li s-a încredințat conducerea unor compartimente, dovedindu-se la înălțimea acestei încrederi. Maistrul Romică Dragomir, președintele comitetului O.D.U.S., s-a remarcat, de asemenea, prin efectuarea în cel mai scurt timp a unei comenzi de maximă urgență.In stilul de muncă al organizației de partid de la tinăra unitate pra- hoveană, alături de flexibilitate și dinamism în abordarea problemelor nou ivite, se regăsesc și alte trăsături definitorii. Una dintre acestea este consecvența cu care sînt urmărite obiectivele permanente ale activității economice, și anume acela de a contribui, prin excelenta dotare de care dispune, la creșterea nivelului tehnic al industriei miniere din țara noastră. Iată de ce, printre preocupările organizației de partid, sînt înscrise ridicarea performanțelor tehnice ale utilajelor miniere, perfecționarea calificării personalului muncitor, creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor materiale. Pentru a pune mai deplin în valoare baza materială existentă, cit și competența muncitorilor și specialiștilor de aici, este necesar ca Centrala de utilaj minier și mașini de ridicat din Timișoara să acorde un sprijin mai eficient în lărgirea cercului de beneficiari ai întreprinderii. Consemnăm, totodată, apelul adresat de colectivul constructorilor de utilaj minier de la Filipeștii de Pădure Combinatului de articole tehnice din cauciuc Pitești și Combinatului de articole tehnice din cauciuc Jilava-București de a livra la timp comenzile de furtunuri.La încheierea documentării noastre îl intilnim tntr-una din secțiile Întreprinderii pe maistrul Gheorghe Bumbăcea, care, împreună cu formația sa, zoreau la confecționarea unor piese de schimb. Cu o zi mai înainte lucraseră din zori pînă seara la mina de la Filipești. Au lucrat umăr lingă umăr alături de mineri la unele reparații și lucrări de montaj. „Mă întrebați dacă sînt obosit ?, ne spune el. Nu sînt. Țara are nevoie de cărbune".
Constantin VARVARA 
Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii"

nici recomandările directe ale conducătorului dezbaterii. Astfel, relevind că în prezent se consolidează substanțial sectorul zootehnic al cooperativei, inginerul Cristian Crăciun, șeful sectorului zootehnic, a insistat asupra necesității de a se acorda mai multă atenție valorificării superioare a bazei materiale de care dispune agricultura noastră. In acest context s-a relevat importanța extinderii utilizării îngrășămintelor organice în fertilizarea pămîntulul. în creșterea eficienței economice a producției agricole.Dezbaterile au avut mult de ctștl- gat prin faptul că s-a făcut apel la un bogat material ilustrativ : grafice, planșe, calcule comparative, de- monstrînd, cu exemple și date concrete, cum poate fi și mai ales cum se preconizează aici creșterea producției agricole.Neajunsurile din propria activitate, cum am și menționat, dealtfel, au fost frecvent evocate, nota autocritică fiind evidentă. „Am semănat în toamnă păioasele cu aceeași meticulozitate cu care îngrijim stratul de grădină, apunea ing. loan Mihoc, șeful fermei vegetale, secretarul comitetului de partid din C.A.P. Fertilizările s-au făcut și se fac la timp, conform cerințelor cartării agrochi- mice, stadiului culturilor. Semănăturile au o răsărire deosebit de bună. Grija de căpătii rămîne prevenirea și combaterea bolilor foliare, aplicarea corectă și la momentul oportun a erbicidării. Rețin atenția cu acest aspect pentru că, știm cu toții, în anul trecut, neaplicarea riguroasă a tratamentelor a dijmuit recolta cu 500—600 kg griu la hectar. Or, în saltul către 8 000 kg, fiecare kilogram cîntărește tot mai mult".Este limpede, așadar, că intervențiile cursanților au vădit o poziție combativă față de activitatea personală. accentuind căile prin care sînt hotăriți să transpună în fapte sarcinile și angajamentele asumate. Strategia succeselor — lucru subliniat de toți cursanții care au participat la dezbatere — rezidă în mai buna valorificare a efortului propriu in instaurarea unul climat de autodepăși- re la fiecare loc de muncă.Notabilă este și inițiativa comitetului de partid din unitate de a colecta, prin propagandiști, propunerile care se fac în cursul dezbaterilor. O măsură care, pe lingă importanța ei practică, are și rolul de a stimula gindirea cursanților și a-1 determina să ia parte activă la dezbateri, cu convingerea că problemele ridicate de ei, propunerile formulate nu ră- mîn simple discuții într-o sală de ședințe, fără nici o urmare asupra muncii din unitatea în care lucrează.
Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

20,35 Oameni tn Istorie (color). Film 
documentar-artistic. O producție 
a Studioului de film TV

21,00.Film serial : „Tineri In luptă". 
Premieră pe țară. Coproducție 
Internațională. Regla: Harry Falk. 
Episodul *

21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului
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(Urmare din pag. I)directorul Muzeului „Prado" din Madrid cînd ne-a prezentat instituția sa. Fălticeniul, care s-a dezvoltat urbanistic considerabil, are o glorioasă tradiție culturală. Aici s-au născut, ori au creat multă vreme, sau au fost legați altminteri de oraș, Mihail Sadoveanu și Eugen Lovinescu, Anton Holban și Horia Lovinescu, Matei Millo, Jules Cazaban și Grigore Vasiliu- Birlic, folcloriștii Artur Gorovei și G.T. Kirileanu și multi alții, pe care-i poți regăsi într-unul din cele mai emoționante așezăminte muzeale din țară, „Galeria oamenilor de seamă". E un loc de care greu te desparți, gîndindu-te cit de bogat e aproape fiecare ținut al patriei în asemenea personalități. Tot la Fălticeni e. poate, cea mai mare colecție publică de artă plastică a unui artist. Sculptorul Ion Irimescu a dăruit casa și cea mai însemnată parte a picturilor, desenelor, sculpturilor sale, orașului natal, veghind personal la organizarea acestui muzeu ce oferă, în multele-i săli, veritabile desfătări celui ce prețuiește frumosul. Și tot astfel e conceput, ca o istorie vie, muzeul de științele naturii, oferit urbei de fiul ei, profesorul Mihai Băcescu, o parte din exponate fiind culese de el in mările și oceanele lumii, în ținuturi exotice, rar cercetate. Orașul mai are, firește, ceva din pulsația tipic moldovenească a unei bunătăți calde și do- moale, dar ritmul său cunoaște și accelerațiile specifice civilizației socialiste. Aspectul e de oraș modern, in care verticalele vorbesc despre o continuă înălțare.Se pot relata lucruri similare și despre felul cum arată azi Vatra

Din noua arhitectură a orașului Fălticeni Medgidia - pe coordonatele urbanizării rapide

• în Capitală continuă seria manifestărilor politice și culturale de larg interes cetățenesc dedicate alegerilor de deputați in Marea Adunare Națională și în consiliile populare. Expunerile „Noi și luminoase perspective pentru progresul multilateral al României socialiste", „20 de ani de mărețe împliniri", „Ctitorii ale Epocii Ceaușescu", prezentate la casele de cultură și cluburile muncitorești, au evidențiat marile realizări obținute de poporul român în anii construcției socialiste, cu deosebire în perioada deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, chipul nou al Capitalei tării, mărețele obiective stabilite de Congresul al XIII- lea al partidului pentru dezvoltarea întregii țări. Dezbaterile și mesele rotunde organizate în această săp- tămînă in numeroase întreprinderi, școli și cluburi ale tineretului au ca subiect democratismul societății noastre, prevederile legii electorale, subliniindu-se în acest cadru angajarea oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor Capitalei, la ' înfăptuirea neabătută a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru. In perioada 25 februarie — 3 martie, la cinematograful „Timpuri Noi" este prezentat un grupaj de filme dedicat apropiatelor alegeri de deputați sub genericul „Om, omenie, umanism in filmul românesc contemporan". (Dan Constantin).• în orașele și satele din județul Cluj au loc in aceste zile ample manifestări politico-ideologice și cultural-artistice dedicate alegerilor de la 17 martie. Clubul întreprinderii mecanice de material rulant „16 februarie" Cluj-Napoca, de exemplu, a găzduit dezbaterea „Alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și in consiliile populare — puternică manifestare a democratismului nostru socialist". Feroviarii din cadrul regionalei de cale ferată au participat la un simpozion intitulat „Sarcinile ce revin transporturilor și telecomunicațiilor în cincinalul 1986—1990 din hotă- ririle Congresului al XIII-lea al partidului". Mai multe activități politice și culturale — simpozioane. expuneri, conferințe, expoziții

MARILE ÎNFĂPTUIRI 
SOCIALISTE 

-ELOCVENTE ARGUMENTE 
ELECTORALE

Dornei, ca stațiune de anvergură internațională, despre peisajul urban atît de personal al Tecucilor, cu buxușii săi ornamentali frumos orînduiți și frizați, pe strada principală, despre remarcabila arhitectură ce face de nerecunoscut Pașcanii, amenajările ce au transformat priveliștea altădată destul de mohorită a Caransebeșului, dezvoltarea puternică a Reghinului, 
Ascensiunea și înflorirea 

micilor orașe
unde se fac acum gingașe instrumente muzicale, foarte căutate schiuri, subtile ambarcațiuni sportive, ridicarea impetuoasă a Ur- zicenilor, unde o întreprindere de înaltă specialitate exportă ferite.Interesant însă e a se detecta coeficientul de personalitate nouă a orașului mic. Altădată vestit prin podgorii și cîrciumi cu boltă și verdeață, Hușiul de azi și-a sporit suprafețele cultivate cu viță de vie și producția de vinuri bune (și rare), avînd o întinsă — și multilaterală în preocupări —întreprindere agricolă de stat ; in același timp însă crește și ponderea sa in industria județului, emblemele fabricilor sale de încălțăminte și tricotaje fiind cunoscute și prețuite nu numai in tară, ci și 

AGENDĂ ELECTORALĂde carte social-politică și beletristică — au fost organizate la întreprinderile „Tehnofrig" și „Electro- metal", la filialele Casei municipale de cultură, la facultăți ale Institutului politehnic și în alte unități ecohomice de învățămînt și cultură clujene pe teme ca „Tezele și orientările Congresului al XIII-lea al partidului, amplu program de muncă pentru înflorirea continuă a patriei", „Dezvoltarea spiritului revoluționar, componentă a conștiinței sociale, in lumina documentelor Congresului al XIII- lea al partidului", „Fiecare tinâr, participant activ la realizarea și depășirea sarcinilor de plan". (Marin Oprea).• în județul Bacău continuă seria manifestărilor politice și culturale dedicate alegerilor de. deputați de la 17 martie. La căminele culturale sătești, la casele de cultură orășenești și cluburile muncitorești au loc expuneri, simpozioane, dezbateri, spectacole artistice, vernisări de expoziții și alte manifestări primite cu mult interes de cetățeni. între temele expunerilor care au avut loc la căminele culturale din Răchitoasa, Traian, Răcăciuni, Livezi, Parincea enumerăm : „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca de aur a împlinirilor socialiste" și „P.C.R. — promotor al dezvoltării democrației socialiste in țara noastră. Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu despre dezvoltarea democrației socialiste muncitorești, revoluționare în România". De asemenea, lă căminul cultural din comuna Negri cetățenii au participat la dezbaterea „Realizări economico-sociale șl edilitar-gospodărești între două legislaturi", urmată de un recital de poezie patriotică susținut de scriitori din Capitală. „Votăm cu țara" este titlul unui montaj literar- muzical prezentat pe scenele căminelor culturale din Dărmănești, Fi- lipești, Helegiu și Pîrgărești, iar Ia căminul cultural din comuna Mărgineni a fost organizată o expoziție de carte social-politică. (Gheorghe Baltă).• Sub egida consiliului județean al Frontului Democrației și Unității Socialiste, la case de cultură, în 

In mai multe centre europene. Nu știu ce anume pecete aveau Găeș- tii in trecut — dacă aveau — dar azi numele său e asociat fabricii de frigidere. specialiștii săi în materie asociindu-și reputația la aceea a orașului. Medgidia de odinioară era, după cîte-mi amintesc, o furnizoare de halva cu stafide și alviță cu alune ; ceea ce-i impune azi vizitatorului e portul la

Canalul Dunăre — Marea Neagră, marele stadion. îndrăzneață pasarelă rutieră ce se întinde ca o aripă zveltă peste o parte a orașului.Se va mai ține seama și de faptul că unele orașe s-au născut chiar în aceste decenii socialiste și au căpătat chiar de la întemeiere specificități legate de era contemporană. Victoria, Motru, Petru Groza, Oțelu Roșu. Năvodari poartă sigiliul centrului muncitoresc, cu toate caracteristicile ce-1 definesc ca un loc in care mai toată populația e angrenată într-o activitate productivă importantă și trăiește în condițiile unui trai civilizat. Si nicăieri edilii nu-ți spun că orașul „s-a încheiat". Procesul de dezvoltare e in curs. în unele locuri are o cadență mai furtunoa

cluburi și cămine culturale continuă să aibă loc ample acțiuni și manifestări politico-educative dedicate alegerilor de deputați de la 17 martie a.c. La Oțelăria electrică nr. 2 de la Combinatul siderurgic Hunedoara a fost organizată o dezbatere pe tema „Gîndirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu in contextul actual al evenimentelor internaționale", iar la I.M. Aninoasa a avut loc cadranul politic pe tema „Concepții, teze, idei cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu privind creșterea rolului conducător al partidului". La cluburile muncitorești din Valea Jiului, la casele de cultură din municipiile Deva și Hunedoara, din orașele Brad, Orăș- tie, Hațeg și Călan au loc în aceste zile expuneri, simpozioane, dezbateri, consfătuiri, mese rotunde in care se prezintă marile realizări obținute în cincinalul 1981—1985, succesele cu care întîmpină oamenii muncii hunedoreni alegerile de deputați, precum și minunatele perspective pe care le deschid anii viitorului cincinal 1986—1990. (Sabin Cerbu).• „Istoria la zi in ajun de alegeri" se intitulează expoziția de carte organizată de biblioteca județeană Călărași în comunele Mo- telu și Minăstirea, acțiune dedicată alegerilor de deputați de la 17 martie 1985. Tot în seria manifestărilor politico-educative și cultural- artistice în cinstea alegerilor se înscrie și expunerea „Strălucite realizări ale «Epocii Ceaușescu- în domeniul urbanizării", urmată de filmele documentare „Un oraș în Transilvania", „Uriaș Ia 15 ani — Medgidia", „Monumentul solidarității — Zimnicea", prezentate la căminul cultural al comunei Roseți cu sprijinul întreprinderii cinematografice județene. Elevii si cadrele didactice din școlile județului Călărași au efectuat, prin inspectoratul școlar județean, vizite de documentare în marile unități economice ale județului. Cu acest prilej, vizitatorii au putut să vadă concret, la fața locului, cum este aplicată in practică o inițiativă muncitorească intitulată : „Răspundem prin fapte de muncă vibrantei 

să. în altele mai temperată, dar absolut pretutindeni ți se desfășoară „pianul stabilit" cu prevederi atingînd sfîrșitul secolului nostru și care se referă la locuințe noi, căi rutiere, amenajări hidrografice, împăduriri, desecări, îndiguiri, plantații, deschideri de artere urbane, modernizări ale celor existente. construcții social-culturale, ansambluri monumentale, porți noi ale orașului, sporirea rețelei de transporturi urbane, apeducte și stații de epurare a apei, parcuri, grădini, pepiniere, solarii, sere, întreprinderi auxiliare agricole de legumicultură și zootehnie. La unele din aceste planuri, o primăriță energică mi-a alăturat și o anexă, cu porțiuni intens colorate, care reprezentau „instalații moderne de producere a energiei din surse neconvenționale", pe baza soarelui și a vîntului. Cineva dintr-un oraș nou. crescut pe trupul unui fost cătun anonim, mi-a vorbit despre planificat ea „pînă în jurul anului 2019“ a perdelelor forestiere ce vor schimba fundamental microclimatul localității.Dezvoltarea aceasta neîntreruptă, personalizarea orașului odinioară somnolind în uitare, azi racordat la circuitele generale ale existentei țării și. adesea, direct la acelea europene, nu se face lin și armonios, ca la cinematograf. Se ivesc, cîteodată, neașteptate obstacole, apar dificultăți, neconcordanțe ce puteau ori nu puteau fi preîntâmpinate. Dar procesul e, în general, fluent și continuu, iar înfăptuirile durabile.Ați observat, oare. că. treptat, dispare din limbă si diminutivul de odinioară ? Căci cine mai zice azi, cu umilință și sfiiciune, „trăiesc Intr-un orășel" ? !

chemări adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna Congresului al Ill-lea al F.D.U.S., să intimpinăm alegerile de la 17 martie cu rezultate cit mai bune in toate sectoarele de activitate". (Rodica Simionescu).• Casa de cultură a științei și tehnicii pentru tineret din Oradea găzduiește o suită de manifestări politice și cultural-educative dedicate apropiatelor ilegeri de deputați. Un mare număr de tineri din unități economice și licee din municipiul de pe Crișul Repede care vor vota pentru prima dată lă 17 martie s-au întîlnit cu juriști, prilej cu care au fost relevate drepturile și responsabilitățile tinerilor în exercitarea votului, în cadrul larg de manifestare a democrației socialiste. Acțiuni similare au avut loc și în orașele Dr. Petru Groza, Marghita, Aleșd, Vașcău și Beiuș. acțiuni urmate de sugestive programe cultural-artistice desfășurate sub genericul „E tinerețea noastră partidului datoare". (loan Laza).• A ieșit de sub tipar un prim set de afișe care înfățișează cîteva din realizările remarcabile obținute de făuritorii bunurilor materiale și spirituale de pe înfloritoarele meleaguri teleormănene, in industrie, agricultură și investiții, în perioada ce a trecut de la Congresul al IX- lea al partidului și îndeosebi în actuala legislatură. în zilele următoare se va tipări încă un set de planșe cu tema „Județul Teleorman pe coordonatele cincinalului 1986—1990". (Stan Ștefan).• în satele și orașele județului Mureș au loc, ca peste tot in țară, pregătiri susținute în vederea alegerilor de deputați de la 17 martie. în cele 487 de case ale alegătorului din mediul rural și peste 200 de case ale alegătorului din municipii și orașe, cetățenii au posibilitatea să consulte în aceste zile numeroase materiale, între care Legea electorală, alte publicații și materiale de propagandă editate de Frontul Democrației și Unității Socialiste. (Gheorghe Giurgiu).

Cronica zileiMarți au început la București lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte romăno-spaniole privind schimburile comerciale și cooperarea economică, industrială și tehnologică. Sînt analizate stadiul actual al relațiilor economice româ- no-spaniole, posibilitățile și căile menite să conducă «la extinderea in continuare a acestor relații in domenii de interes comun, la sporirea și diversificarea schimburilor bilaterale de mărfuri.
★Sub genericul „Meteorologia și viața contemporană", la Biblioteca Centrală Universitară din Capitală s-au organizat, marți, un simpozion și o expoziție de carte menite să marcheze împlinirea unui secol de meteorologie românească.■ (Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 februarie, ora 20 — 2 
martie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
rece pentru această perioadă calendaris
tică, iar cerul temporar noros. Vor că
dea precipitații locale mai ales sub for
mă de ninsoare în toate regiunile și 
vor fi condiții de formare a poleiului. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat 
cu unele intensificări din sectorul sud- 
estic. Temperatura aerului în creștere 
treptată. Valorile minime în cursul 
nopților vor fi cuprinse între minus 
12 și minus 2 grade, izolat mai coborîte 
în primele nopți, iar cele maxime în 
timpul zilelor între minus 5 și plus 5 
grade. Frecvent, se va semnala ceață. 
In București : Vremea va fi rece pen
tru această perioadă calendaristică, iar 
cerul temporar noros. Vor cădea preci
pitații slabe, mai ales sub formă de 
ninsoare și vor fi condiții de formare 
a poleiului. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperatura aerului în 
creștere ușoară. Valorile minime, nop
țile, vor fi cuprinse între minus 8 și 
minus 4 grade, iar cele maxime în 
timpul zilei între minus un grad și 
plus 3 grade. Se va semnala ceață.

Situația 
în transporturi

Toate drumurile naționale slnt des
chise circulației, partea carosabilă con
tinuă însă să albă porțiuni acoperi
te cu un strat de zăpadă bătătorită șl 
înghețată. Transporturile auto sînt a- 
fectate. cu deosebire, în județele Bo
toșani. Suceava, Iași, Bacău și Neamț, 
unele curse fiind suspendate. Iar al
tele scurtate sau deviate.

Toate aeroporturile șl liniile ferate 
slnt în stare de disponibilitate.

Situația Dunării : Gheata este opri
tă pe porțiunile dintre km 1048—943, 
875—863. 495—186, 172 pînă la mila 48. 
pe canalul Sullna. tn porturile fluvia
le. de la Bazlaș la Hîrșova, nu se lu
crează. în porturile Galați. Brăila șl 
Tulcea se lucrează cu mari dificultăți 
din cauza aglomerărilor de gheață. Pe 
Dunărea maritimă navighează numai 
navele spărgător de gheață.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE• Astăzi se desfășoară sferturile de finală ale „Cupei României" la fotbal, competiție înscrisă în calendarul „Daciadei". Iată programul partidelor și localitățile ce le vor găzdui : Ploiești : Dinamo București — Chimia Rm. Vilcea ; Pitești : Universitatea Craiova — A. S. Mi- zil ; Brașov : Politehnica Iași — C.I.L. Mecanică Sighet ; Cluj-Napoca : Steaua București — F. C. Baia Mare. Ora de începere este 14,30.• Sala „Floreasca" din Capitală va găzdui astăzi după-amiază meciul Dinamo București — Steaua București, din cadrul campionatului republican masculin de baschet, meci decisiv pentru desemnarea campioanei în această ediție. Partida va începe la ora 16. fiind precedată, de la ora 14. de întîlnirea I.C.E.D. București — Dinamo Oradea, contînd, de asemenea, pentru turneul locurilor 1—4.• La cea de-a 23-a ediție a tradiționalului concurs internațional de lupte greco-ronjane „Memorialul Nikola Petrov", desfășurat la Pernik (Bulgaria). sportivul român Mihai Cișmaș s-a clasat pe locul doi la categoria 52 kg. Dintre ceilalți luptători români s-au mai evidențiat : Petre Cărare (68 kg), Ivan Savin (100 kg) și Ion Hanu (peste 100 kg), situați pe locul trei Ia categoriile respective.• La Minsk, în turneul de hochei pe gheață din cadrul Spartachiadei de iarnă a armatelor prietene, s-au disputat alte două meciuri : R.D. Germană — Bulgaria 8—1 (5—0, 2—1, 1—0) ; Ungaria — România 4—3 (1—2, 3—1. 0—0).• în localitatea elvețiană Egg am Etzel, campionatele mondiale de biatlon pentru juniori s-au încheiat odată cu disputarea probelor de ștafetă. La masculin, proba de 3X7,5 km a fost eiștigată de R. D. Germană. La feminin, ștafeta de 3X5 km a revenit echipei U.R.S.S.
Administrația de Stat 

Loto-Pronosport 
informează :Agențiile Loto-Pronosport continuă vinzarea biletelor pentru tradiționala tragere extraordinară LOTO a Mărțișorului, ce va avea loc vineri 1 martie 1985, la care se vor atribui autoturisme „Dacia 1300", importante ciștiguri în bani de valori variabile și fixe, precum și excursii în U.R.S.S.Tragerea cuprinde 12 extrageri a cite 10 numere fiecare, aceeași formulă folosită și la începutul acestui an, respectiv la tragerea extraordinară Loto a Revelionului, cînd s-au atribuit peste 138 000 ciștiguri, printre care și 11 autoturisme. Se participă pe bilete de 5 și 25 lei varianta simplă. Biletele de 25 lei au drept de participare la toate extragerile. Se poate juca și în cotă de 25 la sută. Joi, 28 februarie este ultima zi pentru procurarea biletelor la această tragere.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilul mesaj de felicitări al Excelenței Voastre și am plăcerea să vă transmit, cu acest prilej, salutări și cele mai bune urări de fericire dumneavoastră și poporului român prieten.îmi exprim, la rîndul meu, satisfacția față de bunele relații existente intre țările noastre, precum și convingerea că ele se vor dezvolta, in continuare, in avantajul reciproc.
JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH

Emirul statului Kuweit

A apărut ERA SOCIALISTA nr. 4 din 25 februarie 1985Sub genericul ALEGERILE DE LA 17 MARTIE — PUTERNICA MANIFESTARE A DEMOCRAȚIEI NOASTRE SOCIALISTE, revista publică articolele : „O nouă etapă superioară în procesul de transformare revoluționară a patriei", „întărirea continuă a forței economice a României". „Civilizația socialistă românească — civilizația umanismului revoluționar". „Raportul dialectic dintre conducerea unitară a societății și organismele democrației muncitorești, revoluționare", precum și partea a doua a dezbaterii : „Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu
RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ„LE MONDE"

Datoria externă ipotechează 
viitorul Americii Latine 
lntr-un articol consacrat problemei datoriilor externe ale țărilor lati- 

no-americane, problemă pe care o situează in contextul înrăutățirii si
tuației economice a lumii a treia, cotidianul „LE MONDE" scrie :Cu greu s-ar fi putut imagina, cu zece ani în urmă, gravitatea crizei pe care o cunosc relațiile Nord-Sud astăzi. Văzută din America Latină, situația este deosebit de dramatică. Potrivit concluziei Comisiei economice a O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.), anul 1983 a fost pentru aceaștă regiune, în ansamblu, anul cel mai prost din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Cele 310 miliarde de dolari, care reprezintă datoria externă în 1983, ipotechează viitorul Americii Latine și reprezintă o amenințare pentru sistemul financiar internațional.în actualele condiții, dacă America Latină s-ar limita numai să-și plătească dobînzile la datorii, ar trebui să consacre un dolar din trei obținuți din exporturile de bunuri și servicii. Aceasta este una din dimensiunile situației paradoxale cu care este confruntată America Latină, care a realizat în 1983 un transfer net de resurse spre restul lumii (N.T. : spre țările capitaliste dezvoltate) de circa 30 miliarde de dolari.în ultimii ani, America Latină, departe de a se fi dezvoltat, a regresat considerabil. Produsul intern brut pe locuitor a scăzut in 1983 cu 5,6 la sută, ceea ce înseamnă că nivelul de trai este din nou cel din 1977. Creșterea ratei inflației, scăderea salariilor reale, șomajul, accentuarea sărăciei sînt tot atitea consecințe interne ale extremei vulnerabilități externe a Americii Latine.Totuși, nu toate țările din regiune au evoluat in acest mod. Fără nici o îndoială, cele mai afectate au fost țări ca Argentina, Chile, Uruguay, care și-au deschis fără restricții economiile spre exterior, accentuîndu-șl astfel dependența față de statele dezvoltate, fără a proceda la investiții productive. în același mod, țările tradițional sărace (Guatemala, Bolivia, Ecuador. Salvador) și-au întărit caracterul de societăți agrare cu o creștere economică redusă. Cîteva țări au atins, paralei cu creșterea datoriei, rate importante ale investițiilor (mai ales publice) și și-au constituit un sector urban modern însemnat. Din acest grup de țări fac parte Brazilia, Mexicul, Columbia și Venezuela. INFORMAȚIICasa de Economii și Consemna- țiuni informează că joi, 28 februarie a.c., ora 16,30, va avea loc în Capitală, în sala Casei de cultură a sectorului 6, din str. Zalo- mit nr. 6, tragerea la sorți a obligațiunilor C.E.C. pentru luna în curs.Cu acest prilej, Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda un număr important de ciștiguri în bani, cu valori cuprinse între 50 000 de lei și 800 de lei.După cum este cunoscut, toate tragerile la sorți organizate de Casa de Economii și Consemnațiuni sînt publice, astfel incit toți cei interesați pot participa la lucrările de efectuare a acestora.Lista oficială cu rezultatele tragerii la sorți din 28 februarie a.c. va fi publicată în presa centrală vineri 1 martie 1985.De asemenea, unitățile C.E.C. din întreaga țară țin la dispoziția depunătorilor pentru consultare lista oficială cu rezultatele tragerii la sorți anunțate,

★Pentru sumele depuse. Casa de Economii și Consemnațiu'ni asigură tuturor depunătorilor numeroase drepturi și avantaje generale care fac ca actul economisirii organizate prin C.E.C. să fie de largă utilitate, in primul rind personală, în afara garanției statului asupra sumelor depuse la C.E.C., a do- bînzilor și ciștiguri lor, a sporirii permanente a sumelor economisite prin dobînzile și cîștigurile acordate, Casa de Economii și Consemnațiuni asigură tuturor depunătorilor numeroase alte drepturi și avantaje generale, printre care și păstrarea secretului privind numele depunătorilor, al titularilor și operațiile efectuate de aceștia.Astfel, prin Legea finanțelor. Statutul C.E.C. și alte acte normative. lucrătorii C.E.C. și cei ai 

privind națiunea și problema națională. Rezolvarea problemei naționale in România socialistă". Revista publică consultația : „Creșterea rolului conducător al partidului in noua etapă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. Perfecționarea întregii activități a organelor și organizațiilor de partid în vederea unirii și mobilizării tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al P.C.R.". în acest număr al revistei sînt prezente, de asemenea, rubricile : Pagini de istorie, Confruntări ideologice și Viața internațională.

Avînd o datorie ce reprezintă 70 la' sută din totalul datoriilor țărilor lumii a treia. America Latină cunoaște, pe ansamblu, o situație grea, covirșitoare, a cărei responsabilitate nu revine popoarelor sale, ci mai ales păturilor cu venituri mari, care le-au folosit pentru speculă și consum ridicat, în timp ce aceste resurse ar fi putut folosi întregii populații.Un alt vinovat sint marile bănci private, care au impus, cu sprijinul Fondului Monetar Internațional, condiții de împrumut și de renegociere contrare intereselor țărilor debitoare, și în sfirșit guvernele țărilor occidentale industrializate și băncile centrale — garantul acțiunii capitalului privat internațional.Rezultatul : o situație care reprezintă antiteza unei noi ordini economice internaționale bazate pe dreptate și cooperare.Democrația și solidaritatea internațională sînt de nedisociat. Economia mondială trece printr-o criză cu un ciclu îndelungat, din care nu va Ieși nici ușor și nict repede. Recunoașterea principiilor fundamentale de acțiune și crearea unor noi instituții publice internaționale care să facă operaționale aceste principii continuă să fie exigențe majore. Crearea unor noi relații internaționale cere, înainte de toate, voință și decizii politice. Fără ele, criza va continua să , afecteze. țările și popoarele cele mai sărace, cele mai lipsite de bogății. Noua ordine economică internațională este o problemă urgentă și. în același timp, o problemă morală.Procesele democratice Inițiate în Argentina, Bolivia, Uruguay și Brazilia, recentele lupte sociale din Chile, încheierea unor acorduri politice în cazul unor situații încordate din America Centrală — toate acestea sînt semne generatoare de speranțe. în același timp, fără cooperare internațională nu poate exista ieșire din criză. Dar această cooperare nu poate fi redusă numai la o simplă problemă administrativă, cu aspect tehnic. Trebuie să se facă apel la prezența și glasul popoarelor. Fără recunoașterea acestei cerințe nu există un dialog posibil, iar fără dialog nu există prietenie și solidaritate.DE LA C.E.C.altor unități care efectuează operații pentru C.E.C. sint obligați să păstreze secretul in ceea ce privește numele depunătorilor sau al titularilor depunerilor și operațiile efectuate. Rațiunea acestui avantaj rezultă din faptul că depunerile la C.E.C. trebuie să întrunească. sub aspectul secretului și al modalităților de utilizare, aceleași condiții ca banii păstrați de cetățean asupra sa. în aceleași acte normative se precizează că date informative în legătură cu sumele păstrate la C.E.C. se dau de organele Casei de Economii și Consemnațiuni numai în scris, pe bază de cerere scrisă sau de adresă, cu condiția indicării numărului libretului, contului etc., următoarelor persoane : titularilor ; persoanelor indicate prin clauza de împuternicire, dar numai pentru operațiile efectuate de acestea ; depunătorilor, numai pentru su- - mele depuse de aceștia pe numele altor persoane ; persoanelor împuternicite de către titular prin procură sau printr-o altă formă de 'împuternicire legală, în limitele stabilite prin împuternicire ; părinților șl tutorilor,, pentru depunerile aparținînd titularilor minori. persoanelor înscrise în dispoziția testamentară, numai după decesul titularului șl numai pentru soldul existent la data decesului ; moștenitorilor legali sau testamentari, prin atestarea acestei calități de către organele notariale sau instanțele judecătorești, numai pentru soldul existent la data decesului titularului. Potrivit legii, nici o altă persoană în afară de cele arătate mai sus nu are dreptul să ceară date informative asupra titularilor, depunătorilor și operațiilor efectuate de aceștia la Casa de Economii și Consemna- țiuni.
cinema

— 19; Prințul de peste mări si țări
— 15;’ 17 : FERENTARI (80 49 85).
O Adela: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) — 
9 ■ 11’13’ 15 ’ 17 ’ 19
© Fapt divers:* * COTROCENI (49 48 48)

® Rîdeți ca-n viată : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15-; 17; 
19.
• Serbările galante : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15: 17: 19.

Zile fierbinți — 9: Amintiri des
pre trecut — 11: 13; 15; 17: 19 :
TIMPURI NOI (15 61 10).
• Nemuritorii : DACIA (50 35 94) — 
9: 11; 13; 15: 17: 19.
• Acordați circumstanțe atenuante?

— 15: 17: 19.
© Cireșarii ■— 15; 17, Dublura intră 
în acțiune — 19 : PACEA (60 30 85). 
• Primăvară pentru o oră — 15; Ra
liul — 17; 19 : FLACARA (20 33 40).
O Fata morgana : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
9 Rîpa : SCALA (11 03 72) — 9; 12; 
1.5; 18.
9 Nick Carter superdetectlv : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45; 10,45;
13; 15; 17,15; 19,30.

• Neînvinsul : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți :
FAVORIT (45 31 70) — 9; 15,30: 18.30,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 15;
18, FLAMURA (85 77 12) — 12,15; 15;
18.
• Avertismentul — 10: 12,30; 15, Vară
scurtă — 17,30; 19,30 : STUDIO
(59 53 15).
• Afacerea Pigot — 14,30: 16,30:
Frumoasa Shiniang — 18,30 : BU- 
ZEȘTI (50 43 58).
• Vraciul : MELODIA (11 13 49) — 9; 
11,30: 14: 16,30; 19. MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,30: 14: 16.30: 19.
• Pe urmele șoimului : FLOREASCA 

(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
• Surorile medicale : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15: 17: 19.
• Aventuri în Marea Nordului ; PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45; 15: 18.15.
• „Z“ : CAPITOL (16 29 17) — 9:
11,30; 14; 16.30; 19.
• Maria Mirabela — 9; 11; 17. Rocky 
II — 13: 15; 19; DOINA (16 35 38).
• Kramer contra Kramer : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Tatăl meu pe termen scurt :

UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
• Jandarmul și extraterestrii : LIRA 
(31 71 71) — 15; 17: 19.
• Ghețuri pe înălțimi : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15: 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : VIITORUL 
(10 67 40) — 9,30; 12,15; 15; 18. MUN
CA (21 50 97) — 10; 14.30; 16.45; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Iubirile de-o viață — 18; 

(sala Atelier) : Farul și domnul Va
lentino — 15.
• Opera Română (13 18 57) : Lakmâ 
(premieră) — 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Prințesa circului — 18.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu. Mâgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Răceala 
— 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște ță
rani — 18.
• Teatrul de comedie (18 64 60) : 
Cirtitele — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Olelie si Vinătoril — 18,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 

14 72 34) : Arta conversației — 18,30; 
(sala Giuleștl, 18 04 85) : Un bărbat 
și mai multe femei (Teatrul din Pe
troșani) — 18,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) i Doctore, 
sint al dv. — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) ; Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ; 
Nota zero la purtare — 9; Pinocchio
— 15.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Frații Criș — 15,30; (sala din Plata 
Cosmonauților) : Punguța cu doi bani
— 10.
• Circul București (10 41 95) : Parada 
circului — 19.



Schimb de mesaje între 
președintele Nicolae Ceausescu 

si președintele Antnnin Ramalho EanesLISABONA 26 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, șl a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise președintelui Antonio Ramalho Eanes și doamnei Maria Manuela Ramalho Eanes un mesaj de prietenie și cele mai bune urări.Președintele Portugaliei a exprimat vii mulțumiri șl a rugat să se transmită președintelui Republicii Socialiste România și tovarășei Elena Ceaușescu un cordial salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi succese.Evocînd cu plăcere convorbirile la nivel Înalt care au avut loc cu prilejul vizitei șefului statului portughez in România, președintele Antonio Ramalho Eanes a subliniat importanța impulsionării și amplificării raporturilor bilaterale pe multiple planuri in folosul celor două țări
★In cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Portugalia, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a avut convorbiri cu Jaime Gama, ministrul afacerilor externe al Portugaliei. In cursul convorbirilor a fost examinat stadiul relațiilor bilaterale și s-au discutat căile pentru dezvoltarea lor, pentru amplificarea continuă a schimburilor comerciale și a cooperării economice, a relațiilor tehnico-științifice, culturale și în celelalte domenii de interes comun. In acest sens, s-a subliniat însemnătatea apropiatei sesiuni a Comisiei mixte de colaborare economică și tehnico-științlfică, menită

șl popoare, al păcii și colaborării internaționale.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către șeful statului portughez a ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, care efectuează o vizită oficială în Portugalia, la invitația omologului său portughez.In cadrul întrevederii s-a exprimat botărîrea de a se acționa pentru dinamizarea și extinderea relațiilor de colaborare româno-portu- gheze, atît pe plan bilateral, cit și în viața internațională.In cursul convorbirii au fost abordate și unele probleme Internaționale actuale.La convorbire, desfășurată într-o atmosferă deosebit de cordială, a participat Lansa Munteanu, ambasadorul României în Portugalia.
★să convină măsuri concrete care să lărgească schimburile comerciale și cooperarea economică bilaterală și pe terțe piețe.S-a procedat la un schimb de vederi cu privire la principalele probleme ale vieții internaționale actuale și s-a convenit să fie continuată și extinsă conlucrarea dintre cele două țări în vederea reducerii încordării existente pe arena mondială, pentru relansarea șl consolidarea politicii de destindere și dialog, de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, de colaborare și înțelegere în Europa și în lume.

y

***

*

**
*
I

AMPLE ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE 

ÎMPOTRIVA cursei înarmărilorSoluționarea problemei centrale a zilelor noastre — realizarea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare — preocupă în continuare opinia publică din întreaga lume. Agențiile Internaționale semnalează noi acțiuni și luări de poziție împotriva primejdiei atomice, apeluri la unirea eforturilor pentru salvgardarea păcii, pentru cooperare și dezvoltare liberă, independentă.
Seminar consacrat pregătirilor 

pentru Anul internațional al păcii
NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager

pres). — Pacea și securitatea inter
națională sint inseparabile de lupta 
împotriva cursei inarmărilor, in 
special împotriva cursei inarmări
lor nucleare — a declarat secreta
rul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, in discursul rostit la 
deschiderea seminarului regional al 
țărilor din America Latină consa
crat pregătirilor pentru Anul inter
național al păcii, care va fi marcat în 1986, in baza unei decizii a Adu
nării Generale. Cursa inarmărilor,

a arătat el, a atins proporții fără 
precedent. Ea înghite in fiecare zi 
aproximativ trei miliarde dolari, 
care ar putea fi folosiți pentru ope
rarea unor transformări social- 
economice nu numai in țările in 
curs de dezvoltare, dar și in cele
lalte state, tn discursul său, secre
tarul general al O.N.U. a eviden
țiat aportul important al organiza
ției mondiale — de la a cărei în
ființare se vor împlini anul acesta 
40 de ani 
solidarea

Apelul organizației 
norvegiene 

„Nu — armei nucleare 1"OSLO 26 (Agerpres). - Norvegia trebuie să spună un „Nu I" hotărît planurilor de militarizare a Cosmosului și să acționeze Împotriva programului „războiul stelelor" - este apelul lansat de organizația norvegiană „NU - armei nucleare !“ Intr-o declarație dată publicității la Oslo, organizația subliniază că înfăptuirea ideii creării sistemului de apărare antirachetă cu elemente bazate în Cosmos va duce inevitabil la o nouă spirală a cursei înarmărilor nucleare și, în ultimă Instanță, la crearea unor noi sisteme de arme, mai distrugătoare.
— in menținerea și con- 
păcii întregii omeniri.

de înarmare în
de planurile 
cosmic

In sprijinul soluționării pe cale pașnica 
a situației din America Centrala

9WASHINGTON 26 (Agerpres). Un purtător de cuvint al O.N.U. a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că secretarul general al Națiunilor Unite, Javier Perez de Cuellar, consideră neamestecul in treburile interne ale unor state suverane drept un „criteriu esențial" al îndeplinirii de către statele membre ale organizației mondiale a prevederilor înscrise in Carta Națiunilor Unite. In legătură cu focarul de criză din America Centrală, purtătorul de cuvînt a declarat că secretarul general al O.N.U. consideră procesul de contacte și negocieri inițiat de „Grupul de la Contadora" drept cea mai bună cale pentru reglementarea situației.PARAMARIBO 26 (Agerpres). — Președintele Consiliului Militar Na

țional din Suriname. Deși Bouterse, s-a pronunțat pentru „transformarea Americii Latine și Caraibilor într-o zonă a păcii" — transmite agenția Prensa Latina. Luind cuvîntul în cadrul lucrărilor conferinței internaționale de solidaritate cu Suriname, desfășurată la Paramaribo, Deși Bouterse a subliniat, totodată, necesitatea întăririi unității forțelor progresiste și democratice din regiune în vederea degajării soluțiilor politice care să pună capăt situațiilor conflictuale. In context, el și-a manifestat sprijinul față de acțiunile întreprinse de „Grupul de la Contadora" (Columbia, Mexic, Panama șl Venezuela) în vederea reglementării pașnice a crizei din America Centrală.

BONN 26 (Agerpres). — Prezidiul Partidului Social-Democrat, de opoziție, din R.F. Germania a adoptat o declarație în care cere guvernului vest-german să „respingă fără echivoc orice participare la planurile de înarmare în spațiul cosmic" ale administrației americane, transmite agenția D.P.A. In declarație se subliniază că este momentul ca aliații (vest-)europeni ai S.U.A. să-și exprime public în mod clar îngrijorarea cu privire la conceptul cunoscut sub denumirea de „războiul stelelor". Programul american ar destabiliza echilibrul dintre Est și Vest, ar deschide o nouă etapă a cursei înarmărilor, relevă declarația.

Neliniște și îngrijorare față 
spațiulOTTAWA 26 (Agerpres). — „Sperca armele nucleare să nu fie niciodată amplasate in spațiu", a declarat primul astronaut canadian. Marc Gameau, care a participat la una din misiunile orbitale ale navetei spațiale americane, relatează agenția Associated Press. Declarația lui este pusă de agenția menționată în legătură cu îngrijorarea militanților canadieni pentru pace, în legătură cu escaladarea cursei înarmărilor nucleare șl posibilitatea ca tara lor să fie atrasă tn realizarea proiectului american de militarizare a spațiului, cunoscut sub numele de „războiul stelelor".

Se intensifică mișcarea 
pentru pace în Islanda

REYKJAVIK 26
Revista islandeză
takt" scrie că reprezentanți a patru 
partide politice din această tară au 
adresat parlamentului un mesa) in 
care se cere elaborarea unui pro
iect de lege care să interzică am
plasarea pe teritoriul tării de arme 
nucleare, atît in timp de pace, cit 
și în vreme de război. Această 
restricție, relevă mesajul, s-ar pu
tea extinde și asupra navelor mi
litare care ancorează in porturile 
islandeze și a avioanelor avind 
arme nucleare la bord. Revista 
subliniază că existenta bazei mili
tare americane de la Keflavik mă
rește și mai mult pericolul unei 
eventuale amplasări de armament 
nuclear pe teritoriul țării. Ca ur
mare, mișcarea partizanilor păcii 
din această țară pentru denucleari- 
zarea nordului Europei s-a inten
sificat.

(Agerpres). —
„Nordisk Kon-

Sesiunea Consiliului ministerial 
al Organizației Unității AfricaneADDIS ABEBA 26 (Agerpres). — La Addis Abeba continuă lucrările celei de-a 41-a sesiuni a Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane — O.U.A., consacrată examinării problemelor dificile cu care se confruntă țările continentului pe plan economic și pregătirii reuniunii la nivel înalt a O.U.A., programată pentru luna Iunie a acestui an.In cuvîntul său, vicepremierul guvernului etiopian, Fikre Selassie Wogdeness, a arătat că statele mem

bre ale O.U.A. trebuie să depună maximum de eforturi pentru îmbunătățirea situației lor economice, depășirea urmărilor secetei care afectează 34 de țări ale continentului. Pentru aceasta — a spus el — se impun o cooperare regională mai eficientă, precum și intensificarea sprijinului din partea comunității internaționale. Vorbitorul a relevat, pe de altă parte, că una dintre principalele sarcini ce stau în fața Africii este consolidarea unității statelor continentului.

Barai uman împotriva primejdiei atomice"
Manifestații de protest 

împotriva experimentării 
rachetelor de croazieră 

deasupra CanadeiOTTAWA 26 (Agerpres). — Statele Unite au efectuat cea de-a doua experiență din această lună cu o rachetă de croazieră deasupra teritoriului canadian. Ca și în cazul primei experiențe, și cu prilejul acestui test organizațiile care militează pentru dezarmare și pace din Canada au inițiat variate manifestații de protest, cerînd să fie anulat acordul în baza căruia rachetele de croazieră americane sînt testate deasupra teritoriului canadian și să se pună capăt competiției pentru producerea, experimentarea și stocarea de armament nuclear.
Un raport al O.N.U. relevă 

Conflictele armate 
continuă să provoace 

numeroase victime

i***
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ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII DOMINICANE

Excelenței Sale
Domnului SALVADOR JORGE BLANCO

Președintele Republicii DominicaneSANTO DOMINGOCu prilejul Zilei Independenței Republicii Dominicane, am plăcerea să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de pace și prosperitate poporului dominican.
NICOLAE CEAUȘESCUPreședinteleRepublicii Socialiste România

Poporul dominican sărbătorește, astăzi, Ziua sa națională : proclamarea independenței, eveniment petrecut la 27 februarie 1821, după o îndelungată perioadă de dominație colonială.Situată în America Centrală, în partea orientală a insulei Haiti, Republica Dominicană (suprafață — 48 734 kmp) numără peste cinci milioane de locuitori. Condițiile de climă (tropicală), ca și calitatea solului au făcut ca trestia de zahăr să domine producția agricolă a țării (zahărul reprezintă 40 la sută din exporturi), pe lingă plantațiile de

„aur dulce" existînd șl cele de cafea, tutun și cacao. In adîncurile subsolului țării se află mari zăcăminte de bauxită, cupru, nichel, minereu de fier, aur și argint, petrol.Eforturile pentru dezvoltarea unei economii diversificate, care să valorifice în interes propriu resursele naționale ale țării, au dus la crearea unor ramuri industriale incorporind tehnologii moderne : siderurgie, petrochimie, industria lemnului etc. Totodată, o mare atenție a fost acordată dezvoltării turismului.Poporul român ur

mărește cu simpatie și interes eforturile poporului dominican pentru accelerarea progresului economic și social. In dorința de a dezvolta relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare, între Republica Socialistă România și Republica Dominicană au fost stabilite relații diplomatice. Ambele guverne și-au exprimat convingerea că aceasta va contribui la promovarea pe multiple planuri a legăturilor dintre cele două țări și popoare in interes reciproc, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

AGENȚIILE DE PRESA 
tSȘ - pe scurt

COMITETUL SPECIAL AL O.N.U. ÎMPOTRIVA APARTHEID- IULUI a formulat un protest împotriva mutării forțate a mii de sud-africani în zone de pustiu. Președintele ad-interim al comitetului, I S. A. Charles (Haiti), a chemat comunitatea internațională să ia măsuri ferme și urgente pentru a I determina autoritățile de la Pretoria să înceteze violența în țară.ÎNGRIJORARE. Președintele S.U.A., Ronald Reagan, i-a pri- I mit, la Casa Albă, pe participanții la reuniunea anuală a guvernato- | rilor din statele care intră în componența S.U.A. După cum s-a pre- ' cizat, în cadrul lntîlnirii un mare I număr de guvernatori și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu creșterea bugetului militar american, în condițiile în care administrația a operat reduceri substan- I țiale ale programelor de asistentă socială și ale cheltuielilor destinate sectorului public.GUVERNUL LIBANULUI a cerut (convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al O.N.tj. pentru

examinarea actelor comise de forțele israeliene în sudul Libanului, I în partea vestică a văii Bekaa și în zona Rashea — relatează agen- I țiile internaționale de presă.
NINSORI IN GRECIA $1 1OR- . 

DANIA. Ninsorile abundente, vis
colele și temperaturile scăzute sint I 
caracteristicile condițiilor meteoro
logice din Grecia in ultimele zile. | La Atena, de pildă, a nins luni 
pentru a treia zi consecutiv, in par
tea de nord a capitalei stratul de i 
zăpadă măsurind 25 de centimetri. 
Școlile au rămas închise in această I 
parte a Atenei, ca urmare a faptu
lui că străzile sînt blocate de ză
padă. Viscolul a făcut impractica- | bile magistralele care leagă capita
la de restul țării. O nouă inrăută- I 
țire a vremii s-a înregistrat in Ior
dania, unde in ultimele 24 de ore * 
au fost semnalate ninsori și ploi . 
torențiale, însoțite de temperaturi 
deosebit de scăzute. O furtună de | 
zăpadă s-a abătut asupra capitalei 
țării, Amman, izolind-o de restul I 
țării. Cele șapte coline ale orașului 
au fost acoperite de zapadă, insti
tuțiile din învățărpîntul școlar șt i 
universitar fiind închise.

Anul Internațional 
al Tineretului 

1985

\ 
\ 
\ 
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Pe o distanță de 30 km, între două din bazele militare americane de pe teritoriul R.F. Germania, militanții pentru pace au format un „lanț viu", un adevărat baraj uman împotriva primejdiei morții atomice
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PARIS 26 (Agerpres). — Conflictele armate Înregistrate în perioada postbelică între diferite state au provocat moartea, în fiecare lună, a circa 40 000 de persoane, relevă un raport al O.N.U., citat de ziarul francez „Le Figaro",

Șomeri cu diplome universitareVIENA 26 (Agerpres). - Oficiile de plasare a brațelor de muncă din Austria sint tot mai mult asaltate de tineri absolvenți ai diverselor univer- I sități care nu reușesc să găsească de lucru, scrie agenția A.P.A. Numărul | tinerilor cu diplome universitare aflați in căutarea unui loc de muncă pe măsura calificării lor - a declarat un reprezentant al Ministerului pentru I Problemele Sociale - a crescut, în ultimii ani, cu peste 100 la sută, iar în ' unele regiuni, cum ar fi Austria superioară, chiar cu 200 la sută. Deosebit de puternic afectați de șomaj sînt tinerii absolvenți ai facultății de medicină I și ai celei de științe juridice. In toamna anului 1984, la brațele de muncă erau înregistrați oficial 1 400 absolvenți universitari șomeri.

ordinea de zi, problemele majore ale tinerei gener

ACCESUL LA ÎNVĂȚĂMINT - CONDIȚIE FUNDAMENTALĂ 

PENTRU PARTICIPAREA TINERILOR LA VIAȚA SOCIALĂ

Trebuie să se facă totul pentru împlinirea aspira
ției legitime a tinerilor privind democratizarea și creș
terea eficienței sociale a învățămîntului, pentru accesul 
neîngrădit, fără restricții și discriminări, la instrucție și 
educație, la însușirea științei și culturii, a celor mai noi 
cuceriri ale cunoașterii modeme.

NICOLAE CEAUȘESCUDeviza-simbol „Participare, Dezvoltare, Pace", sub care pe toate meridianele se marchează în 1985 Anul Internațional al Tineretului — eveniment cu profunde semnificații, proclamat de O.N.U., la propunerea României — exprimă in mod sintetic obiectivele generoase asupra cărora țările membre ale Națiunilor Unite, factorii de decizie, organizațiile guvernamentale și de tineret sint chemate să acționeze în vederea sporirii prezenței tinerei generații la viața națională șl internațională. Fără îndoială, intre factorii fundamentali care stimulează in mod nemijlocit integrarea tineretului în societate, afirmarea energiilor sale creatoare, creșterea responsabilității sociale și individuale se află asigurarea accesului la educație, la instruire.
Dreptul la educație, un 

drept fundamental. In opinla României — exprimată cu claritate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvintările rostite la congrese ale Uniunii Tineretului Comunist, la conferințe ale Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România sau cu prilejul unor mesaje adresate

unor reuniuni internaționale de tineret — tinerii, pentru a se pregăti la exigențele vieții sociale, pentru a se implini prin muncă și a-și putea asuma răspunderi, trebuie să beneficieze de cele mai bune condiții de învățămint, să dispună de un acces neîngrădit la tot ceea ce umanitatea a creat mal valoros pe tărimul cunoașterii. ;Pentru că, este limpede pentru oricine, tinerii instruiți, calificați corespunzător, cunoscind mai bine lumea in care trăiesc prin miile de ferestre deschise de școală, pot deveni tot mai activi în viața politică, economică și socială, Ințelegîndu-șl tot mal clar rostul și îndatoririle.Acționînd în deplin consens cu asemenea cerințe, țara noastră a avansat la Națiunile Unite, la UNESCO, în alte organizații și organisme internaționale numeroase propuneri vizind respectarea și generalizarea dreptului la învățămint, promovarea cooperării pentru asigurarea unei educații multilaterale și permanente, pregătirea cadrelor naționale, condamnarea racolării de specialiști din statele în curs de dezvoltare. In concepția României, Anul Internațional al Tineretului este un binevenit pri

lej de analiză realistă asupra modului în care generația tinără dispune de un sistem organic de școlarizare, de elaborare a unor programe vizind ameliorarea invățămintului, pentru ca acesta să răspundă cerințelor de dezvoltare și progres ale fiecărei țări, ale tuturor popoarelor.Este cu atit mai necesar acest lucru cu cit analfabetismul, lipsa de funcționalitate și accesibilitatea restrinsă în învățămint continuă să rămînă o problemă deschisă, pe Întinse zone ale planetei, în țările în curs de dezvoltare, dar și în unele state capitaliste dezvoltate.
Un paradox : analfabe

tism în secolul XX. s_a spus d8 multe ori — dar niciodată Îndeajuns pentru a desprinde exact semnificația tragică a fenomenului — că este o anomalie revoltătoare ca în veacul nostru, al atîtor strălucite izbînzl ale minții șl muncii omului, sutelor de milioane de semeni — în mare parte tineri — să le fie străine scrisul, cititul și socotitul. Au fost, ce-i adevărat, lansate campanii’ na- 'ționale și internaționale pentru combaterea analfabetismului, însă rezul

tatele sint încă departe de așteptări. Chiar dacă în unele țări procentul neștiutorilor de carte a fost relativ redus, în alte state el se menține ridicat sau cunoaște o creștere pe ansamblul populației. Analizele publicate de experți ai UNESCO evidențiază chiar o sporire a numărului de analfabet! față de 10 ani în urmă, arătînd că această tendință se va accentua în lipsa unor măsuri urgente.Consecințele unei asemenea stări dramatice sint cunoscute. Anual, contingente importante ale populației depășesc vîrsta școlarizări! fără a-și fi însușit chiar și cele mai elementare cunoștințe. Lor, acestor tineri, le este îngrădită participarea Ia dezvoltare, la realizarea proiectelor econo- mico-sociale. Neștiința de carte determină o viață de privațiuni, margi- nalizare și alienare. Un analfabet va găsi mai greu un loc de muncă, se va descurca mai greu in păienjenișul relațiilor sociale.Iată de ce, așa cum demonstrează calculele unor specialiști ai Băncii Mondiale, capitolele bugetare pentru învățămint, departe de a fi o „investiție" ineficientă, se dovedesc printre cheltuielile sociale cu cel mai înalt grad de rentabilitate.
Efecte ale crizei de struc

tură P°^da unor tradiții valoroase, învățămîntul din țările capitaliste traversează în prezent o perioadă de profunde dificultăți. Se apreciază că în anumite cazuri sistemul de educație din aceste țări se îndepărtează de obiectivele Inițiale, pregătind fie absolvenți în masă cu slabe cunoștințe, fie o elită în unități școlare particulare. Statul își reduce cheltuielile bugetare destinate educației, sporind în schimb tot mai mult alocațiile militare. In aceste condiții, școlile publice devin tot mai aglo

merate, numeroasa cadre didactice șomează, in timp ce invățămîntul 'particular, așezaț pe baze de profit, cunoaște o mare extindere.O consecință a acestei situații este îngustarea posibilităților ca tineri provenind din medii cu venituri mici și mijlocii să poată urma cursurile
tură ale educație! și instruirii profesionale, menite să lege invățămîntul de cerințele vieții economice și sociale. se afirmă tot mai mult ca o problemă a cărei soluționare nu mai poate suferi aminare. De pe acum. în unele din aceste țări se încearcă reevaluarea sistemelor educaționale, se

ț • In numeroase țări capitaliste se îngustează posibi- 
litățile tinerilor de a urma cursuri școlare de calitate

ț • In 1975 existau 760 milioane de analfabeți, iar în 
1985 se estimează că numărul acestora va ajunge la 

i 889 milioane. Repartiția neștiinței de carte in lume : 650 
/ milioane în Asia, 156 milioane în Africa, 50 milioane în 
’ America Latină, 10 milioane în țările Pieței comune și 
i 22,5 milioane în S.U.A.

(După un raport al UNESCO) *

unei școli sau universități cunoscute și care să le asigure certitudinea unui loc de muncă. Un exemplu : taxele anuale la unele universități americane au depășit 10 000 dolari, fără a mai adăuga și alte cheltuieli aferente, sume care nu sînt la inde- mina oricui. Nu întîmplător, tineri proveniți din familii muncitorești reprezintă doar 10—14 la sută din totalul studenților din statele capitaliste.Pe de altă parte, extinderea șomajului cu diplomă, fenomen deosebit de acut in perioada actualei crize, pune în lumină lipsa de funcționalitate a învățămîntului din aceste țări. In Marea Britanie și R.F. Germania, Italia și Franța, Japonia și Belgia, introducerea unor reforme de struc

caută noi modele de conectare a a- cestora la realitățile proprii fiecărei etape de dezvoltare socială.
Recomandări cu profundă 

Semnificație. In Procesul de pregătire șl marcare a Anului Internațional al Tineretului, accesul Ia învățămint a constituit una din temele de larg interes. începlnd cu rezoluția privind proclamarea A.I.T., cu programele de acțiuni pe plan regional, adoptate în cadrul celor cinci reuniuni zonale, și continuind cu activitățile convenite de comitetele naționale de coordonare — care funcționează In 125 de state — problematica educației generale și profesio-

nale ocupă un loc remarcabil, pe măsura importanței acesteia în ansamblul preocupărilor privind tineretul.Fără . îndoială, în cadrul recomandărilor vizind lărgirea accesului la învățămint, un ecou deosebit și o primire favorabilă au avut prevederile Programului concret de măsuri și activități, primul document al Națiunilor Unite care a abordat unitar și coerent problemele și căile de participare crescindâ ale tinerei generații la viața națională și internațională. Elaborat de Comitetul Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T. — al cărui președinte este reprezentantul României, tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C. — și adoptat prin consens de Adunarea Generală a O.N.U., în acest document, la capitolul „Teme de bază pentru acțiuni Ia scară națională", sînt incluse un set de idei și propuneri referitoare la accesul egal al tuturor tinerilor la educație și învățămint, importanța asigurării materiale și legislative a acestui proces, fără de care strategia participării active a tinerei generații la viața socială nu poate fi Îndeplinită.Statele și popoarele dispun de tot ce este necesar pentru soluționarea problemelor legate de educație și învățămint. Fără îndoială, adoptarea unor măsuri în acest sens, potrivit obiectivelor A.I.T., este expresia unei răspunderi deosebite față de tineret, față de viitorul umanității, și cu cit ele vor fi adoptate mai urgent — cu atît mai rapid sute de milioane de tineri vor fi angajați mai deplin in eforturile de dezvoltare și progres.
Ioan TIMOFTE
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