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VOT PENTRU VIITOR
hotar în hotar, din zare pînă

CU INIMA ÎNCREZĂTOARE

llarie HINOVEANU

coroana înflorită în lumina adevărului 
al societății noastre : de pe pămîntul

VOT PENTRU TARA.
VOT PENTRU VIITOR.

VOT PENTRU ȚARĂ,

(“0 h TA

I

Zi de sărbătoare, din 
în zare, pe pămîntul patriei iubite. Zi de sărbătoare în 
orașele și satele chemate la o nouă viață, în casele 
înnoite, în inimile tuturor fiilor României socialiste. 
Este o sărbătoare a încrederii, o sărbătoare a unității, 
o sărbătoare a optimismului. Și este o sărbătoare o 
hotărîrii de a întări mereu, prin atitudini concrete, prin 
fapte de seamă, prin idei creatoare, realitatea vie a 
României contemporane, din care se înalță, ca niște 
coloane ale infinitului, trăsăturile definitorii ale conști
inței poporului de la Carpați, Dunăre și Mare în 
acești ani. Printre ele, deosebit de proeminente — 
încrederea, unitatea, optimismul.

In cugetul poporului domnește ÎNCREDEREA — 
confirmată mereu prin noi și noi fapte care îl înalță 
în orizonturile lumii - că străbate o epocă de adinei 
piefaceri revoluționare, decisive pentru multe veacuri 
de istorie, că are șansa aparte de a pune temeliile 
celei mai demne, mai drepte, mai rodnice, mai libere, 
deci mai frumoase orinduieli din multimilenarul 
letopiseț al dăinuirii sale. De neclintit este și încre
derea - de asemenea consolidată prin forța de con
vingere a realităților vii - că pe drumul spre culmile 
nestrăbătute ale civilizației tot mai înalte, călăuză 
înțeleaptă îi este partidul comuniștilor, partidul făuri
torilor de istorie nouă, partid al egalității, libertății, 
dreptății, al tinereții perpetue, al aspirației nestinse spre 
progres. Aureolă a încrederii, prilej de supremă 
mindrie națională, este bucuria de a ști că, în 
acești ani fără seamăn, pe întreg acest drum 
seamăn, la izvorul tuturor acestor înfăptuiri 
seamăn se află EL, eroul istoriei noi, arhitectul 
zentului și viitorului țării, 
hotărît al destinelor patriei 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Intre fruntariile țării domnește UNITATEA, frăția 
tuturor fiilor ei, cu adinei rădăcini în secole de viață 
comună, cu trunchiul viguros întărit în climatul socie
tății noi, cu 
incontestabil 
românesc au dispărut pentru totdeauna inegalitatea, 
exploatareo, asuprirea. Proclamarea egalității depline 
între cetățeni este întărită de condiții reale de viață 
egală pentru toți cetățenii - temelia solidă a unității 
de nezdruncinat a întreaii națiuni socialiste. Cită 
forță răzbate din adevărul limpede, liant puternic al 
unității întregului popor, relevat de secretarul general 
al partidului, în aceste înălțătoare zile, prin cuvintele

toți 
fără 
fără 
pre- 

conducătorul înțelept și 
socialiste, tovarășul

Despovărat de jug și frică, 
Tu, omul gloriei de azi, 
In fața urnei te ridică 
Drept, ca luminile de brazi.

Privește: ești stăpinul țării. 
Făuritor de roade ești, 
Scut neinfrint neatîrnării, 
Prin vreme, vrerii românești.

In vot e raza-nțelepciunii, 
Este prezentul viu, curat, 
Visul inalt al națiunii, 
Al legendarului bărbat. 

Ești una cu întreg poporul 
Cind vot încrederii exprimi, 
Urmind, in crez, conducătorul, 
Voința marilor mulțimi.

rostite la marea adunare populară cetățenească din 
Ccpitală : „Tot ceea ce realizăm in România, realizăm 
cu poporul ți pentru popor. Vom face totul pentru ca 
poporul nostru să-ți asigure un loc demn in lume, să 
poată să fie stăpin pe deplin in propria sa țară, să-ți 
făurească viitorul ața cum il dorețte ell".

Sub cerul țării domnește OPTIMISMUL II insuflă 
izbînzile de pină acum, șirul realizărilor, din ce în ce 
mai mărețe, dovezile prezente aievea în fiecare așe
zare a vetrei străbune că cea mai fructuoasă perioadă 
din existența ei este perioada ultimelor două decenii. 
O întreagă constelație de argumente vii, concrete stă 
chezașă convingerii profunde că împliniri și mai 
mărețe stau în față, că orizonturi șl mai largi se des
chid. Le conturează hotărîrile de importanță istorică 
ale Congresului al XIII-lea al partidului. Le garantează 
prezența in fruntea țării a celui mai de seamă bărbat 
de stat din galeria atîtor conducători de seamă pe 
care i-o dat glia străbună. Le asigură, le vor asigura 
dirzenia și abnegația cu care întregul popor muncește, 
își pune în operă întreaga pricepere și putere de 
creație, toate forțele și energiile.

Astăzi poporul votează. Iși exprimă și prin acest 
important act civic dorința și hotărireo de a înălța 
țara, de a-și făuri o nouă viață, de a munci cu dăruire 
și devotament, cu spirit de abnegație, netemător la 
greutăți, nedelăsător la succese, neclintit Io încercări.

Astăzi poporul votează, convins, ca și pînă acum, 
știind din proprio experiență că totul se făurește cu 
brațele și cu mințile sale, că nimic nu vine de-a gata, 
că fericirea, bunăstdrea, progresul se obțin numai 
prin activitate creatoare, prin unitate de monolit, prin 
încredere neslăbită în viitor.

Astăzi, acest popor care muncește, acest popor 
care cutează, acest popor care conduce în toate 
domeniile vieții economice și sociale se îndreaptă cu 
fruntea sus spre urnele de vot. Reconfirmă cu gestul 
simplu, dar decis, al exercitării dreptului electoral 
opțiunea pe care a și afirmat-o în repetate rînduri : 
continuarea înfăptuirii Programului partidului, conti
nuarea înaintării țării spre viitorul comunist.

Astăzi, într-o atmosferă de mare sărbătoare, mili
oane de buletine de vot vor fi introduse în urnele 
electorale. Ca milioane de stropi ai unei singure ape, 
ele se vor uni, neîndoielnic, într-un singur vot.

Cu inima încrezătoare 
Dă-ți votul celor ce vor fi 
Cu umărul mereu mai tare 
La ale țării temelii:

Ei, fiii muncii, ai dreptății, 
in toate pentru toți model, 
Neîntrecuți zidari cetății, 
Neînfricați în drum spre țel.

Va fi o treaptă spre mai bine 
Prin votul țării dat în martie, 
Votînd, in fapt, te-alegi pe tine, 
La sfatul omeniei parte.

Votul de la 17 martie va constitui o 
puternică afirmare a deplinei unități 
a întregii națiuni, în cadrul Frontului 
Democrației si Unității Socialiste, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român - forța politică conducătoare 
a națiunii noastre. Acest vot va consti
tui o afirmare a voinței și hotărîrii 
de neclintit a întregului popor de a 
înfăptui Programul partidului, hotă
rîrile Congresului al XIII-lea, de a 
asigura astfel progresul, bună
starea și înflorirea continuă, veșnică 
a României!

NICOLAE CEAUȘESCU

UNANIMITATEA DE GlND Șl FAPTĂ 
- expresia deplinei unități în jurul 

partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

In aceste are, In minutele tind citiți rindurile de 
față, din Bucovina in Banat și din Maramureș in Do- 
brogea, pe întinsul pămintului românesc, poporul vo
tează. Trec prin fața urnelor muncitorii și țăranii ; trec 
ostașii, intelectualii, trec tineri și virstnici, femei și 
bărbați - trec cei ale căror miini pricepute și minți 
agere făuresc destinul contemporan al României ; iși 
dau votul candidaților Frontului Democrației și Unității 
Socialiste virstele țării - de la eroii marilor bătălii 
revoluționare de acum cincizeci, de acum patruzeci de 
ani și pină la cei care, cu firească emoție, iși exercită 
astăzi pentru prima oară marele drept cetățenesc ; 
iși dau votul candidaților Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste toate indeletnicirile țării - siderurgiștii 
și mecanizatorii, constructorii centralelor electrice, ță
ranii, electroniștii, profesorii și invățătorii, petroliștii, 
minerii, fizicienii, studenții, toate profesiunile, mii și 
mii, prin mijlocirea cărora munca devotată și compe
tentă a milioane de oameni se preface in bunăstare 
- a tuturor și a fiecăruia ; votează pentru candidații 
Frontului «Democrației și Unității Socialiste cetățenii 
României - votează românii, votează maghiarii, ger
manii, toți cei care, fără deosebire de naționalitate, 
muncesc și luptă pentru progresul, pentru dezvoltarea 
impetuoasă a patriei comune, România socialistă.

Votul pentru candidații Frontului Democrației și Uni

Pentru înaintarea României 
pe trepte tot mai înalte 
de progres și civilizație

— Pentru ce votez ? —
reia întrebarea noastră mi
nerul Popa Constantin, 
Erou al Muncii Socialiste, 
unul dintre oamenii ce fău
resc renumele Văii Jiului. 
E o întrebare cu un răs
puns ușor de dat ; sau cu 
un răspuns greu de dat. 
Să mă explic : ușor — pen
tru că pot spune : pentru 
tot ; pentru tot ceea ce în
seamnă viața noastră. Greu 
— pentru că acest „tot“ 
este dificil de ( cuprins în 
puține cuvinte ; sau chiar 
în mai multe. Să încerc, 
totuși I Votez — ca atîtea 
milioane de alegători — 
pentru orînduirea noastră 
socialistă, pentru continua 
ei consolidare. Pentru fie
care miner, pentru fiecare 
om al muncii, cuceririle re
voluționare din anii socia
lismului sint viața noas
tră, tot ceea ce are mai de 
preț ; votez pentru dezvol
tarea lor, votez pentru îna
intarea României pe trepte 
tot mai înalte de civiliza
ție și progres, pentru zbo
rul spre comunism al na
țiunii. Votul meu este, îna
inte de orice, un vot pen
tru gloriosul nostru partid 
comunist, forța politică

conducătoare a poporului 
român in înaintarea sa 
spre comunism. Deși nu 
sint alegător in circum
scripția electorală nr. 1 
din București, votez pen
tru candidatul de suflet al 
întregului popor, pentru 
iubitul și stimatul secretar 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
Minerul de Onoare al ță
rii. „Epoca Ceaușescu" este 
epoca de aur a Văii 
Jiului, cea mai frumoa
să, cea mai rodnică din 
întreaga ei istorie. Și 
așa este pentru întrea
ga țară. Votez — și vo
tăm — pentru continuarea 
neabătută a politicii partidu
lui și statului nostru, pentru 
îndeplinirea marilor progra
me de dezvoltare stabilite 
de Congresul al XIII-lea. îi 
votez pe candidații Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste cu certitudinea 
că votez pentru viitorul de 
aur al României, pentru 
măreția și gloria ei. Și spu- 
nînd toate acestea, nu am 
numit decît o mică parte 
din temeiurile votului meu: 
nu poți cuprinde întreaga 
ta viață in cîteva cuvinte 
— iar eu, la 17 martie, vo
tez pentru viața mea.

Pentru dezvoltarea 
și modernizarea industriei 

noastre socialiste
Inginera Alexandra Pe

tre, șef de secție la între
prinderea „23 August" din 
Capitală, ține să facă un 
bilanț :

— înainte de a răspunde 
Întrebării, să recapitulez 
cîteva cifre. Știti. noi, oa
menii tehnicii, ne înțelegem 

foarte bine cu cifrele, le 
găsim foarte grăitoare.

— Și nu doar dumnea
voastră ; „graiul cifrelor" 
— cum sună o expresie 
bine încetățenită — este 
deosebit de elocvent pentru 
oricine.

(Continuare în pag. a IV-a)

tății Socialiste este votul conștiinței noastre, este votul 
certitudinilor noastre, este votul speranțelor noastre. 
Este votul increderii nestrămutate, al devotamentului 
nețărmurit față de forța politică conducătoare, Parti
dul Comunist Român, al stimei și dragostei fierbinți 
cu care este inconjurat cel care intruchipează marile 
virtuți ale poporului român, strălucitul strateg al revo
luției socialiste, conducătorul temerar și ințelept, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Este votul duratei noastre, 
al devenirii noastre, al istoriei noastre, al trecutului, 
prezentului și viitorului supremei noastre realități, 
România ; votul cugetului și simțirii noastre.

Am stat de vorbă cu numeroși oameni ai muncii, 
incercind să descifrăm resorturile intime ale actului de 
angajare cetățenească de la 17 martie, să cunoaștem 
motivațiile profunde, semnificațiile profunde ale votului 
lor. Ancheta noastră - intreprinsâ in zilele ce au pre
cedat alegerile - iși propune să dea glas gîndurilor 
și simțâmintelor celor care, prin faptele și gindurile 
lor, votează in fiecare zi, prin tot ceea ce întreprind, 
pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru indepli- 
nirea marilor programe de dezvoltare a patriei, să dea 
glas gindurilor și simțâmintelor celor care prin votul 
de astăzi pentru candidații Frontului Democrației și 
Unității Socialiste iși confirmă și întăresc votul de fie
care zi, votul faptei revoluționare.

Le dăm cuvintul :
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IMĂBETE Mmm ALE ANILOR ACTUALEI LEGISLATURI
Avem ferma convingere că întreaga națiune, întregul nostru popor vor demonstra, prin 

votul lor, încrederea nestrămutată în mărețele realizări pe care le-am obținut, hotărîrea de a face 
totul pentru a asigura ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație, înfăptuirea Programului 
partidului, întărirea continuă a independenței și suveranității României.

NICOLAE CEAUȘESCU

i

Industria noastră socialistă a cunoscut, și in anii actualei legislaturi, o dezvoltare dinamică și o continuă modernizare. Datorită puternicei baze tehnico-materiaie și cadrelor cu inaltă calificare 
profesională de care dispune, prin aplicarea largă a celor mai avansate realizări ale științei și tehnicii, ritmul mediu anual de creștere a producției industriale, in acest cincinal, este de 

circa 6 la sută

' ■ în prezent își desfășoară activitatea
215 INSTITUTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA, 

la care se adaugă 100 DE STAȚIUNI
DE CERCETARE Șl PRODUCȚIE AGRICOLĂ

Orientarea și concentrarea spre domenii de importanță hotăritoare 
pentru progresul economiei naționale o forțelor din institutele de 
cercetare științifică, de proiectare și inginerie tehnologică a deter
minat o puternică afirmare a potențialului de creație tehnico-știin- 
țifică din țara noastră. Concludent este că, în perioada 1980-1984, 
au fost introduse in producție 21 770 tipuri de mașini, utilaje, apa
rate, instalații, noi moteriale și bunuri de consum, precum și 6 787 

tehnologii noi și sisteme de mecanizare și automatizare

în anul 1984, fondurile destinate 
activității sanitare s-au ridicat

la 16,6 MILIARDE LEI

înaltul umanism al politicii partidului nostru, grija permanentă pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu o acordă menținerii sănătății 
poporului își găsesc o grăitoare expresie îtv moderna rețea de 
unități sanitare existentă - spitale, dispensare, policlinici, unități 
de ocrotire a mamei și copilului, laboratoare de cercetare —, în 
numărul crescînd de cadre bine pregătite care-și desfășoară acti
vitatea in acest domeniu. Anual, circa 3 milioane de oameni ai 
muncii beneficiază de examene medicale periodice, în cadrul mă

surilor profilactice de menținere a sănătății

\ - -

tfa popor - o
In exercițiul suveran st deplin al dreptu

rilor si libertăților lor fundamentale, cetă
țenii țării sint prezenți astăzi la vot. Op
țiunea tuturor fiilor ei este programatică 
și clară. Poporul si partidul au știut din- 
totdeauna să aleagă st, de fiecare dată, au 
ales drumul ce deschide orizonturile gene
roase ale dezvoltării, progresului si civili
zației noi, socialiste.

Astăzi, prin voința și unanimitatea mi
lioanelor de cetățeni alegători, vor fi înves
tiți cu înalte răspunderi in organismele de 
decizie ale democrației noastre muncito
rești, revoluționare — Marea Adunare Na
țională și consiliile populare — candidații 
Frontului Democrației și Unității Socialis
te, cu suprema certitudine că votul nostru 
va prefața șirul ,unor transformări calita
tive noi, va fi un vot pentru accelerarea 
mersului înainte al societății-noastre, pen
tru înfăptuirea vastelor programe de dez
voltare a orașelor și satelor țării, pentru 
progresul și bunăstarea întregului popor.

Cu sentimentul plenar al acestei neîntre
rupte deveniri, al încrederii nestrămutate 
in politica înțeleaptă a partidului, se prezin
tă astăzi electoratul românesc la urne. Sen
timent ce-și are temeiul in complexitatea 
realităților materiale și spirituale ale pa
triei. In anii care s-au scurs de la prece-

singură voință
dentele alegeri, anii unor mari eforturi, dar 
și ai unor izbînzi pe măsură, au fost obți
nute realizări remarcabile, care au ampli
ficat strălucitoarea imagine a țării, dezvol
tată armonios, cu o industrie dinamică și 
modernă, cu o agricultură intensivă, de 
mare randament, cu toate celelalte sectoare 
ale producției materiale in plin avint. La 
rindu-i, creșterea puterii economice este 
organic legată de complexa dezvoltare a 
științei, de promovarea perseverentă a pro
gresului tehnic, de efervescenta creatoare 
din domeniul culturii și artei.

Noul cincinal 198H—1990 întrunește de pe 
acum toate premisele înfăptuirii sale cu 
deplin succes. Ne-am propus să realizăm, 
în noua legislatură, mari obiective econo- 

- mice și social^ s&' iitâlfâfâ-haî’-ctitorii. să 
făurim o civilizație materială-șț . spirituală,,, 
superioară. Documentele Cbbig fesului ar 
XIII-lea al partidului au găsit un profund 
ecou în conștiințele noastre de comuniști, 
de cetățeni, de patrioți, au devenit progra
mele noastre de lucru. Garanție deplină că 
vom răspunde cu aceeași hotărire și entu
ziasm vibrantelor îndemnuri ale secretaru
lui general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că vom contribui cu întreaga 
noastră capacitate la propășirea multilate
rală a României socialiste.

în cincinalul 1981-1985 
-în funcțiune circa 
1800 CAPACITĂȚI

DE PRODUCȚIE

In cincinalul actual a continuat înfăptuirea unui amplu program 
de investiții, care se ridică la circa 1 200 miliarde lei. Ca urmare, 
volumul fondurilor fixe din economie a ajuns in 1985 la 2 850 mi
liarde lei, comparativ cu 1 864 miliarde lei în anul 1980. In toate 
județele există capacități de producție care asigură realizarea unei 

> producții de 70 000 lei pe locuitor

In actuala legislatură au avut loc transformări profund înnoitoare 
în dezvoltarea *și  modernizarea agriculturii, toate purtind amprenta 
gîndirii originale, novatoare a secretarului general al partidului. 
An de an, producția vegetală și animală a cunoscut o continuă 
creștere, datorită folosirii largi a mecanizării și chimizării, aplicării 
cuceririlor științei, înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare, care 
fac ca agricultura noastră să se înscrie ferm pe calea unei puternice 

și continue înfloriri

În perioada 1981-1984 s-a obținut o producție medie anuală

în actuala legislatură s-au construit 
aproape 800000 LOCUINȚE NOI

Amploarea construcțiilor de locuințe, noile și impunătoarele ansambluri urbanistice edificate în întreaga țara reflecta preocuparea statornica a partidului, a secretarului sau general, pentru 
îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii. în actuala legislatură, peste 2,6 milioane de cetățeni s-au mutat în locuințe noi, confortabile
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DEMOCRAȚIA MUNCITOREASCĂ, REVOLUȚIONARA 
-democrație a inițiativei și responsabilității civice
Desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile de la 17 martie a prilejuit o amplă dezbatere democratică, exigentă, 

cu întregul popor, a problemelor fundamentale ale dezvoltării societății românești în noua etapă, a constituit o puternică expresie 
a profundului democratism muncitoresc-revoluționar ce stă la baza orînduirii noastre socialiste, care asigură toate condițiile pentru 
participarea activă, nemijlocită, a maselor largi de oameni ai muncii, a întregului popor la elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și statului, la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a întregii societăți.

NICOLAE CEAUȘESCU

Astăzi, țara votează. Liber, 
demn, entuziast poporul este 
chemat să-și spună cuvîntul, 
să-și exprime voința. De la un 
capăt la altul al țării milioane 
și milioane de oameni vor vota. 
Un gest simplu care concentrea
ză o întreagă realitate, exprimă 
o fundamentală opțiune.

Votăm cu conștiința limpede 
de stăpîni ai propriului destin.

Votăm; cu sentimentul pro
fundei recunoștințe față de 
partid, față de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru realizările 
deosebite cu care legislatura 
care se încheie astăzi a împo
dobit chipul mîndru al patriei.

Votăm cu hotărîrea de a 
transpune în fapt platforma 
electorală cu care candidații 
F.D.U.S. se prezintă în alegeri.

Votăm cu convingerea că a- 
ceastă platformă va deveni 
realitate prin munca unită a în
tregului popor in jurul partidu
lui.

Intr-o țară care asigură nu 
numai dreptul la vot, ci și con
dițiile ca opțiunea exprimată 
prin vot să devină, mîine, fapt 
de viață, acest act reprezintă 
o verigă centrală a democrației 
noastre muncitorești, revoluțio
nare.

Este o cucerire de prestigiu a 
acestor ani de a fi statuat 
adevărul că democrația nu este 
o cerință facultativă a noii so
cietăți, ci cadrul ei firesc’ de 
existență și dezvoltare ; de a fi 
creat cîmp larg de acțiune aces
tei cerințe obiective prin insti
tuirea unui sistem armonios de 
organisme democratice care re
prezintă o verigă esențială a sis
temului de conducere a socie
tății.

Măsurile adoptate în ultimii 
ani pe linia adîncirii democra
ției pun cu pregnanță în lumihă 
concepția originală, de largă 
anvergură umanistă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, potrivit 
căreia lărgirea drepturilor de

mocratice reprezintă mijlocul cel 
mai eficient pentru cultivarea la 
oameni a atașamentului față de 
orinduirea noastră și valorile ei, 
pentru sporirea răspunderii civi
ce și întărirea la întregul popor 
a sentimentului de stăpîn al 
țării ; o concepție pătrunsă de 
un fierbinte patriotism, înflăcăra
tă de adevărul că efectul 
profund al instituirii și exercită
rii drepturilor democratice, între 
care la loc de frunte se situea
ză dreptul la vot, îl constituie 
întărirea încrederii națiunii în 
socialism, strîngerea rîndurilor 
sale în jurul partidului, creșterea 
hotărîrii maselor de a înfăptui 
idealurile noastre socialiste.

Votul pe care îl vom da can- 
didaților F.D.U.S. constituie ast
fel un legămînt, un semn al - 
hotărîrii de a contribui și mai 
energic la amplificarea acestor 
succese, de a împodobi*  chipul 
mindru al țării cu aleasa po
doabă a muncii și creației.

DREPUH LA VOT-DREPT FUNDAMENTAL
• Așa cum se subliniază în Constituția 

Republicii Socialiste România, Marea Adu
nare Națională și consiliile populare, ca or
gane ale puterii, sînt alese prin vot univer
sal, egal, direct și secret.
• Depunerile de candidaturi pentru 

deputați au avut loc în adunări publice 
unde s-au dezbătut amplu problemele cu 
care se confruntă localitățile și cartierele 
respectivei alte probleme ce interesează
pe cetățeni.
• in perioada premergătoare alegerilor 

au avut loc sute și sute de întîlniri între 
candidați și alegători, care au prilejuit lin 
amplu'schimb de opinii, definitivîndu-se

direcții clare de acțiune pentru activitatea 
viitoare a deputation
• In spiritul democrației noastre munci

torești, revoluționare, s-a extins practica de 
a depune mai multe candidaturi pentru un 
loc de deputat. Astfel, în alegerile de depu
tați din Marea Adunare Națională, pentru 
circa 50 la sută din circumscripții se vor 
depune două sau trei candidaturi.
• in condițiile creșterii posibilităților de 

a alege pe cei mai buni dintre cei mai buni, 
de a dezbate amplu problemele ce se ridică
în circumscripțiile electorale, dreptul la vot 
constituie un drept cetățenesc esențial, o 
expresie a participării nemijlocite a oame
nilor muncii la conducerea societății.
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PUPDEffil - DE1WĂTDRRI PUTERII IN STAT
MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ este, po

trivit Constituției, organul suprem al puterii 
de stat. M.A.N. exprimă, prin reprezentanții 
aleși ai tuturor cetățenilor, suveranitatea 
poporului, comunitatea intereselor funda
mentale’ ale claselor și celorlalte categorii 
sociale.'

• Compoziția socială a forului suprem al 
puterii reflectă compoziția socială și de 
clasă a României de azi.

• In cele 369 de circumscripții pentru 
M.A.N. .și-au depus candidatura membri ai 
conducerii de partid și de stat, reprezen
tanți de frunte ai clasei muncitoare, țărăni
mii, intelectualității, activiști de partid și de 
stgt, ai organizațiilor de masă și obștești, 
cadre de conducere din economie, membri 
ai Organizației Democrației și Unității So
cialiste, alte categorii de cetățeni.

• In alegerile care vor avea loc astăzi, 
în 133 de circumscripții electorale - față de 
122 la alegerile trecute — candidații pentru 
locuri de deputați în M.A.N. sînt femei.

® Numărul circumscripțiilor în care can
didează reprezentanți ai naționalităților 
conlocuitoare au o pondere proporțională 
cu ponderea acestei populații în ansamblul 
populației țării.

Consiliile populare sînt organe locale ale 
puterii de stat. Compoziția candidaților pen
tru aceste foruri exprimă structura socială 
a țării.

• In conformitate cu Legea electorală, 
pentru circa 80 la sută din deputății ce vor 
fi aleși în consiliile populare se vor depune 
două sau trei candidaturi.

• Numărul femeilor ce candidează pen
tru locurile de deputați în consiliile popu
lare județene, municipale, orășenești și 
comunale reprezintă peste 40 la sută din 
totalul de deputați.

• Intre candidații care și-au depus can
didaturile pentru consiliile populare, o parte 
sînt maghiari, germani sau de alte națio
nalități, corespunzător structurii naționale a 
fiecărui județ și localitate.

• Ilustrativ în ceea ce privește unitatea 
poporului în jurul partidului este faptul 
că recentul Congres al F.D.U.S. a hotărît 
ca platforma electorală cu care să se pre
zinte în alegeri să fie documentele Con
gresului al Xlll-lea al partidului.

• Organizațiile componente ale F.D.U.S. 
participă la desemnarea candidaților de 
deputați.

In legislatura care se încheie - martie 1980 - martie 1985 
- tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu alți tovarăși din conducerea de partid și de 
stat, a efectuat 175 de vizite de lucru in județele țării și in 
Capitală, care au prilejuit ample analize la fața locului, îm
preună cu muncitori, specialiști, cadre de conducere, ale 
problemelor pe care le ridică înfăptuirea programelor de 
dezvoltare a țării la fiecare loc de muncă.

• In această perioadă, secretarul general al partidului 
a vizitat:

689 UNITATI ECONOMICE Șl SOCIALE.
Aceste vizite s-au efectuat astfel :
— 307 in unități industriale;

— 172 in unități agricole;
— 31 pe șantiere de construcții;
— 65 in unități social-culturale și de învățămint;
— 55 la institute de cercetare științifică, inginerie tehno

logică și de proiectare;
— 56 la expoziții economice, de artă, tîrguri;
— 3 în porturi.
• In aceeași perioadă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a participat la 74 congrese, conferințe, consfătuiri, ședințe 
și întîlniri de lucru la nivel național, care au reunit cadre de 
conducere și oameni ai muncii din toate domeniile de 
activitate.
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PARTICIPARE RESPONSABILA IA VIATA SOCIAL CETATENEASCA
• Organizația Democrației și Unității Socialiste — or

ganism democratic nou, creat la inițiativa secretarului gene
ral al partidului. Ființînd la locurile de muncă, în cartiere, 
aceste organisme, care reunesc la ora actuală peste 4 mi
lioane de membri (ce nu fac parte din rîndurile partidului), 
asigură un cadru larg de participare la viața social-politică 
și cetățenească a întregului popor.

• „Tribuna democrației" - formă originală de desfășu
rare a dialogului public. Organizate, de regulă lunar, de 
către consiliile locale ale F.D.U.S. — în comune, cartiere, 
orașe, municipii - activitățile desfășurate sub genericul 
„Tribuna democrației" prilejuiesc un amplu dialog între 
factorii de răspundere și cetățeni, adoptarea de hotărîri 
privind cele mai diverse aspecte ale vieții cartierelor și lo
calităților respective.

• Controlul oamenilor muncii. In cele peste 47 800 de 
echipe cetățenești care există în prezent activează circa

200 000 de oameni ai muncii ; sfera domeniilor supuse con
trolului s-a lărgit considerabil, cuprinzînd în prezent peste 
150 700 unități economico-sociale de cel mai larg interes : 
comerciale, prestatoare de servicii, de ocrotire a sănătății, 
cămine de copii și bătrîni, creșe și grădinițe, cantine etc.

• Adunările cetățenești — organizate semestrial — dezbat 
raportul asupra activității desfășurate de consiliul popular 
și comitetul sau biroul său executiv, fac propuneri, hotărăsc, 
potrivit legii, în problemele privind realizarea unor lucrări 
de interes obștesc, elaborarea schițelor de sistematizare a 
localităților, precum și în alte probleme ce le revin în com
petență.

• Asociațiile de locatari, constituite în imobilele locuite 
de mai multe familii, comitetele de cetățeni — existînd în 
acele cartiere unde nu sînt blocuri — antrenează zeci de 
mii de oameni la rezolvarea diferitelor sarcini edilitare, la 
gospodărirea și înfrumusețarea localităților.

CU POPORUL, PENTRU POPOR, IN NUMELE PREZENTULUI Șl VIITORULUI PATRIEI SOCIALISTE

Cel mai cuprinzător organism politic al țării — Frontul Democrației și Unității Socialiste — întrunit in cel de-al lll-lea Congres, a dezbătut și adoptat hotărîri de mare importanță pentru progresul multilateral al țării

ir
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UNANIMITATEA DE GÎND Șl FAPTĂ
- expresia deplinei unități in jurul partidului.

al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

— Atunci... Iată cîțeva cifre la 
indemina tuturor : fată de anul 
1945, industria românească reali
zează o producție de peste 100 de 
ori mai mare. Aceasta ar fi deose
birea cantitativă ; cea calitativă, 
mai greu de măsurat, este, după 
mine, infinit mai mare.

— Știți, „Enciclopedia Româ
niei", tipărită acum nici 50 de ani, 
consemnează în dreptul a o sume
denie de localități, astăzi puterni
ce centre industriale, cu producții 
de peste 5 și peste 10 miliarde de 
lei, fraze ca „Industrie : o moară, 
două ateliere de tăbăcărie, o presă 
de ulei și altele".

— Exact. Ce însemnau din punct 
de vedere industrial Suceava, Bo
toșani. Iași, Vaslui, Bîrlad — ca 
să iau doar un colt de țară ? Ni
mic sau mai nimic. Uzinele „Ma
laxa", altădată pionieri ai indus
triei. sînt întrecute astăzi de multe 
unități care își desfășoară activi
tatea în foste comune. Și se pro
duce acolo la nivelul tehnicii mon
diale. Ritmurile de dezvoltare care 
caracterizează această perioadă 
sînt, după cum se știe, printre cele 
mai înalte de pe glob. Ca să mă 
refer doar la ultima legislatură : 
venitul national crește cu 41 la 
sută ; producția marfă industrială 
cu 30 la sută — iar cea a ramu
rilor purtătoare de progres tehnic 
intr-un ritm și mai susținut : circa 
37 la sută în ramura unde îmi des
fășor eu activitatea, construcția de 
mașini, și circa 39 la sută în in
dustria chimică ; numai în perioada 
1981—1984 au fost introduse în fa
bricație circa 18 000 tipuri de ma
șini. utilaje, instalații, materiale și 
bunuri de consum.

— Perspectivele sînt. și ele, în
sufleți toate.

— Doar două exemple, cifre 
„fundamentale", ca să le numesc 
așa : productivitatea muncii va fi 
cu 107 la sută mai mare in 1990 
fată de 1980. iar produsul social 
va reprezenta, măsurat în aceiași 
parametri. 159—165 la siltă.

— Tovarășă inginer, graiul cifre

lor își arată încă o dată virtuțile. 
Tabloul sintetic pe care l-ați con
turat...

— ...nu ar însemna însă o de
monstrație dacă ne-am mărgini la 
el. Și cu aceasta m-am apropiat 
de fondul discuției noastre. Votez, 
împreună cu toți cetățenii patriei.

pentru continuarea în ritm susți
nut a industrializării țării, pen
tru dezvoltarea și modernizarea 
industriei, pentru edificarea, pe 
această temelie, a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intarea României spre comunism ; 
votez pentru îndeplinirea marilor 
programe de dezvoltare așa cum 
au fost ele dezbătute și aprobate 
de către Congresul al XIII-lea al 
partidului ; votez pentru inspirato
rul acestor programe, pentru marele 
strateg al revoluției, cel care re
prezintă suprema chezășie că ele 
vor fi îndeplinite, candidatul în
tregului popor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pentru creșterea continuă a producției 
agricole și înfăptuirea noii revoluții

agrare
— Noi, aici, la Odoreu (Satu 

Mare), sintem, ea toți oamenii 
muncii, beneficiari ai politicii 
partidului nostru, așa cum este ea 
elaborată și înfăptuită de întregul 
popor sub conducerea înțeleaptă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Dar 
dațLmi voie să cr ed și să declar că 
noi, odorenii, ani simțit, 'șl Simțirii 
intr-o măsură mai mare grija 
partidului, a secretarului său ge
neral ; la indicația directă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. comuna 
a fost sistematizată ca o localitate 
modernă, de tip urban, cu case 
etajate, cu rețea de apă și canali
zare. cu școli și un cămin cultural 
care rivalizează cu cele din oraș. 
Dacă aș spune că ea este de nere
cunoscut. încă aș spune puțin pen
tru că localitatea noastră este as
tăzi. pur și simplu, alta. Iar noi, 
la rîndul nostru. înțelegem să răs
pundem prin fapte de muncă și de 
conștiință grijii ce ni se poartă, 
știind că sîntem, ca întreaga țără
nime. la mare cinste în „Epoca 
Ceaușescu". In actuala legislatură, 
deși au fost și ani cu condiții me
teorologice mal nefavorabile, am 
depășit an de an recoltele planifi
cate ; am dezvoltat puternic secto
rul zootehnic, avem o bază furaje
ră pentru care ne pot iflvidia 
mulți.

Interlocutorul nostru. Petru Ni- 
chita, președintele cooperativei 
agricole de producție, are pentru 
ce să fie mulțumit atunci cînd re
capitulează datele vieții noi pe 
care o trăiește comuna sa. roadele 
muncii consătenilor săi. Reia :

— Am avut mereu în minte. în 
ultima vreme, cuvintele din Mani
festul Frontului Democrației si 
Unității Socialiste : „Votați pentru

dezvoltarea și modernizarea conti
nuă-a agriculturii, pentru creșterea 
producției agricole, pentru trans
formarea radicală a felului de 
muncă și de viață al țărănimii 
noastre. al tuturor locuitorilor de 
la sâțe, pentru sporirea contribu
ției acestui sector de bază al eco
nomiei naționale la progresul Si 
prosperitatea patriei noastre, la 
asigurarea bunăstării poporului !“. 
Este un adevărat program, progra
mul noii revoluții agrare, așa cum 
a fost conceput de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, așa cum el a început să 
fie materializat în fapte. Cu nu 
prea mulți ani în urmă, cine ar fi 
crezut că vom ajunge, așa cum a 
fost în 1984. la o producție cerea
lieră de peste 1000 de kilograme 
pe locuitor ? Că un număr de co
operative vor realiza 8 000 și mai 
bine de kilograme de grîu la hec
tar 7 Că noi înșine vom dubla re
coltele de cereale și plante indus
triale într-un răstimp scurt ? Aten
ția de care se bucură agricultura 
din partea partidului, a secretaru
lui său general poate fi ilustrată 
mai mult decît semnificativ prin- 
tr-un singur exemplu : investițiile 
alocate agriculturii numai în acest 
an sînt de peste două ori mal mari 
decît cele realizate în întreaga pe
rioadă 1951—1960. Votez, alături de 
toți consătenii mei. alături de toți 
lucrătorii din agricultură, de în
tregul popor pentru a susține, cu 
votul meu, mersul victorios înainte 
pe acest drum ; pentru înflorirea 
comunei noastre și a. tuturor sate
lor țării ; pentru a face ca agri
cultura să înainteze cu pași hotă- 
rîți pe calea noii revoluții agrare. 
Este votul meu de conștiință, al 
meu șl al întregii țărănimi.

Pentru consolidarea 
și perfecționarea democrației 

muncitorești-revoluționare, pentru 
afirmarea tot mai puternică 

a umanismului societății noastre
La Suceava stăm de vorbă cu 

profesoara Doina Ilieșu, directoare 
adjunctă a Liceului industrial nr. 
4 din localitate. Tema convorbirii 
noastre : temeiurile profunde, mo
tivațiile de gind și simțire ale vo
tului de astăzi.

— Sînt nenumărate temeiurile 
pentru care imi dau votul candi- 
•daților Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Din această 
multitudine. îngăduiți-mi să selec
tez, să vorbesc despre unul care, 
în felul său, le cuprinde și pe ce
lelalte ; vreau să vorbesc despre 
viitor. Votez In numele viitorului

pentru că el este materialul meu 
de lucru.

— Sînteți deci unul dintre ar
tizanii viitorului.

— Poate că este mult spus ; eu 
mă refer la faptul că roadele mun
cii mele, ale noastre, ale dascălilor, 
se evaluează după trecerea unui 
timp. Noi sîntem cel care — alături 
de familie, împreună cu toți cei
lalți factori ai sistemului nostru 
educațional — formăm generațiile 
de miine, ca profesioniști, ca ce
tățeni, ca oameni. în. sensul acesta 
afirmam că viitorul este materia
lul nostru de lucru.

— Viitorul, care, în concepția
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partidului nostru, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reprezintă un vast și 
complex proces de perfecționare, 
pe toate planurile, a societății 
noastre.

— Desigur ; și aș avrea să mă 
refer, în continuarea ideii de mai 
înainte, la procesul de perfecțio
nare a sistemului democrației 
muncitorești revoluționare, sistem 
de o valoare incomensurabilă, unic 
în felul său, asigurînd participarea 
întregului popor la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex- 
tftrne a României. El este o ema
nație a concepției umanțst-revolu- 
ționare proclamate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în nenumărate 
rînduri : socialismul se constru
iește cu poporul, pentru popor ! 
Este sublinierea răspunderii cu 
care fiecare dintre noi participă la 
istorie.

— Nu voi spune nici o noutate, 
desigur, dacă voi sublinia că pe 
umerii profesorilor și învățătorilor 
apasă o răspundere deosebită.

— Tocmai conștiința acestei răs
punderi, voința de a fi la înălți
mea ei ne face să lucrăm întot
deauna pe solul ferm al zilei de 
azi, cu ochii ațintiți spre ziua de 
miine. Votînd candidații Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
votez pentru perfecționarea școlii 
românești, a procesului de instrui
re, pentru dezvoltarea continuă a 
învățămîntului. Votez pentru posi
bilitatea de a pregăti în continua
re, în condiții mereu mai bune, 
viitoarele generații de constructori 
ai socialismului și comunismului. 
Votez, cu alte cuvinte, pentru vi
itorul luminos, pentru prosperita
tea și înflorirea patriei, pentru de
mocrație, pentru umanism.

Pentru continua 
și frăției tuturor 

fără deosebire
— Votînd pentru candidați! Fron

tului Democrației și Unității So
cialiste. votez, înainte de orice, 
pentru dezvoltarea și înflorirea 
patriei iubite, Republica Socialistă 
România, pentru a-mi reafirma ata
șamentul față de politica internă 
și externă a partidului — ne spune 
Alexandru Csibi, maistru la între
prinderea de tractoare din Miercu- 
rea-Ciuc. județul Harghita. Votez 
pentru întărirea unității și frăției 
tuturor celor ce muncesc, fără deo
sebire de naționalitate.

— în calitatea dumneavoastră de 
cetățean român de naționalitate 
maghiară, votul pe cpre il acordați 
are o semnificație in plus ?

— Fără îndoială. El semnifică și 
faptul că în tara noastră problema 
națională a fost rezolvată definitiv 
pe temelia socialismului științific ; 
înseamnă că sînt un cetățean pe 
deplin egal în drepturi si îndato
riri cu toți cetățenii României ; 
semnifică și hotărîrea de a munci 
pentru viitorul mereu mai luminos 
al patriei socialiste.

— Lucrați într-o întreprindere 
nou înființată. Ce ne puteți spune 
despre ea ?

— întreprinderea noastră este ea 
însăși... un argument ; un argu
ment din șirul celor care de
monstrează saltul enorm pe care 
l-au făcut în „Epoca Ceaușescu" 
județele rămase in urmă din punct 
de vedere economic. Printre ele 
era și Harghita. în ultimele două

întărire a unității 
celor ce muncesc, 
de naționalitate

decenii, producția industrială a ju
dețului a crescut de 7 ori. iar cea 
agricolă de 4 ori. întreprinderea 
noastră — de neconceput altădată 
aici — va împlini abia 9 ani ; am 
fabricat 21 tipuri de tractoare ; in 
1985 valoarea producției-marfâ va 
crește cu 35 la sută față de 1980, 
ajungind la 1,2 miliarde lei. Tot în 
acest interval, adică in actuala le
gislatură, a început să producă 
întreprinderea de oțeluri speciale 
forjate din Cristuru Secuiesc și 
și-a dublat capacitatea întreprin
derea de fier Vlăhița ; sînt în con
strucție și alte obiective.

— înțeleg că toate acestea sînt 
„argumente electorale".

— întocmai 1 Ca șl faptul că în 
actuala legislatură s-a construit 
noua zonă centrală a municipiului 
Miercurea-Ciuc. o bijuterie de ar
hitectură, că s-au adăugat 3 400 de 
apartamente celor aproape 10 000 
construite în ultimele două decenii, 
că in întregul județ s-au con
struit aproape 10 000 de apartamen
te, că... Practic. „argumentele" 
concrete sînt nenumărate. Argu
mentul major, argumentul suprem 
este acela că votez pentru întări
rea unității cetățenilor români fără 
deosebire de naționalitate, pentru 
frăția noastră, pentru hotărîrea de 
a ne strînge și mai mult rindurile 
în jurul partidului, al conducăto
rului înțelept și cutezător, marele 
revoluționar, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
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La ceasul
de răspundere înaltă
La ceasul cînd alegem gospodarii 
In fruntea țării, gindu-i înțelept, 
Venim cu suflet luminat de soare 
Rodind in noi un vis înalt și drept.

Cu dragostea ce-n inimi e lumină 
Acestor ani de zbor cutezător, 
Venim să punem alte noi temeiuri 
Să urce falnic țara-n viitor.

Am ctitorit columne îndrăznețe 
Ce mărturii de biruință ni-s, 
Și-n Manifestul Țării către Țara 
Cuvîntul dat acestui timp stă scris.

Căci tot ce ne propunem pentru miine 
In Forum larg Partidul a gindit, 
Și gindul lui ne luminează drumul, 
Prin el ne este brațul de granit.

Și tot ce-i astăzi demn și mîndru-n țară, 
In fabrici, în uzine, pe ogor,
Pe șantiere sau in școli oriunde, 
E rodul muncii noastre-a tuturor.

De-aceea toți venim cu-nflăcărare, 
Cu hotărirea-n noi de-a birui, 
Căci tot ce-n Manifest e spor de fapte, 
Doar pentru noi le vom înfăptui.

Muncind, clădim o țară ca o floare, 
In pace-i' sîntem țârii ziditori,
Noi pace vrem mereu să fie-n lume 
Și cerul lumii veșnic fără nori.

La ceasul de răspundere deplină, 
Cînd ne alegem țârii gospodari, 
Citim în Manifest cum viitorul
Iși are-n noi constructori temerari.

Și drept chezaș, în fruntea României, 
II vrem ales in Marele ei Sfat, 
Pe Ceaușescu, fiu iubit al țârii, 
Și ne-nfricatul, demnul ei Bărbat

Pentru politiaa^^jBXtirnă de pace 
și colaborare a României socialiste,

a președintelui ei
După ce ne-a vorbit despre dez

voltarea impetuoasă a municipiului 
și a județului, despre marile sar
cini care stau în fața întreprinderii 
și despre hotărîrea neclintită a în
tregului colectiv de a le împlini. 
Tincu Dode, secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea de 
rulmenți Alexandria, județul Te
leorman, își „motivează" votul vor
bind despre politica externă a 
partidului și statului nostru :

— „Epoca Ceaușescu". cea mai 
rodnică în înfăptuiri din întreaga 
istorie a patriei, s-a dovedit cea 
mai fericită pentru țara noastră și 
pe arena internațională. Niciodată 
nu a fost România atit de cunos
cută, atit de prețuită, atit de res
pectată pe toate meridianele și pa
ralelele globului, niciodată nu a 
fost ascultat cu atita atenție cu- 
vintul ei. Prin glasul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — de numele 
și activitatea căruia este indisolubil 
legată întreaga politică externă a 
României — țara noastră acționează 
pentru statornicirea și generaliza
rea în relațiile dintre state a prin
cipiilor deplinei egalități, respec
tului independenței si suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a se 
dezvolta liber, așa cum dorește, 
fără nici un amestec din afară. 
Politica externă a României în

seamnă pace, colaborare, dezvol
tare, înseamnă o lume lipsită de 
spectrul distrugerii nucleare, în
seamnă încredere și securitate pen

tru toate popoarele lumii. Iată de 
ce îi votez cu toată încrederea pe 
candidații Frontului Democrației și 
Unității Socialiste,

I
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PENTRU CE VOTAM ASTAZI ?
O întrebare ți milioane de răspunsuri, susținute de milioane de bio

grafii, de milioane de conștiințe? O întrebare ți milioane de răspunsuri 
prefigurate de drumul de izbinzi ți glorie străbătut pinâ astăzi de în
tregul popor, prefigurind alte ți alte lupte ți victorii, mereu mai stră
lucite. O întrebare ți milioane de răspunsuri, constituindu-se — ața cum 
arată ți ancheta noastră — intr-unui singur :

- PENTRU LIBERTATEA Șl DEMNITATEA EROICULUI POPOR ROMAN, 
FĂURITOR AL CELEI MAI DREPTE Șl UMANE ORiNDUIRI ;

- PENTRU INDEPENDENTA, LIBERTATEA Șl PROSPERITATEA SCUM- 
PE1 NOASTRE PATRII, REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA ;

- PENTRU UNITATEA DE NEZDRUNCINAT A ÎNTREGULUI NOSTRU 
POPOR IN JURUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, AL SECRETARULUI 
SĂU GENERAL, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ;

- PENTRU O LUME MAI BUNĂ Și MAI DREAPTA PE PLANETA 
NOASTRĂ I

Este votul cugetelor noastre, este votul inimilor noastre. Este votul 
ființei noastre,

Georqe Radu CHIROV1C1
cu sprijinul corespondenților „Scînteii"

MANIFESTUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE CHEAMĂ
TOVARĂȘI Șl TOVARĂȘE! CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
Votați cu încredere candidații Frontului Democrației și Unității Socialiste, alegind cu 

răspundere 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 devotament in organele puterii de stat, că vor acționa 
cu bune rezultate pentru slujirea intereselor obștești, pentru progresul și înflorirea 
Republicii Socialiste România!

/
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De Două mari Decenii ctitor țării 
Îi făurar destinului ei nou, 

răiască ani cît țara și poporul
Al patriei române brav Erou I

Spre ev măreț 
E anotimp de purpură, spre miine, 
Spre ev măreț și-n fapte ziditor 
La temelii de pace și de piine 
Stă opțiunea-ntregului popor.

Viorel COZMA

In demnitate țara Eroul iși alege 
Să împlinească mersul spre viitor decis 
De națiunea care, unitâ-n dreapta lege, 
O singură voințâ-i, o soartă și un vis : 

întruchipate simplu in marea ctitorie 
De cel care ne este prezent și viitor 
Cu Ceaușescu astăzi istoria se scrie 
Pe-a faptelor lumină, prin suveran popor

El poartă mai departe a neamului dovadă 
Că tricolorul sacru e dor și legâmînt 
Din galaxia muncii urzind mereii plămadă'' ‘’Btnr'galaxia
Pentru idei și creșteri de comunist avint

Partidului și țării
Cînd cel mai bun din fruntea partidului ne cere 
Cu fapte noi să scriem istoriei tăria
Azi ne rostim cuvîntul în unanimă vfere
La fel ca și strămoșii ce ne lăsară glia.

Să dăm, tovarăși, votul, prin cuget și prin faptă, 
Acestui mare forum din oameni dragi ai muncii 
Cînd toți gindim o lume mai bună și mai dreaptă 
Și să ne crească-n pace ca Feți-Frumoșii pruncii.

Să dăm cuvîntul nostru partidului și țării 
Prin el să ducem steagul spre marea împlinire 
Urmindu-ne cîrmaciul pe drumul cutezării 
Cînd dăltuim prezentul prin fapte de cinstirel

E votul nostru, astăzi, de năzuinți și faptă 
E crezul pentru care ne-alegem prin cuvînt 
Alături de cîrmaciul cu mintea înțeleaptă 
Lumina împlinirii din toate cite sîntl

Florian DAN
muncitor, București

>‘!b

E gindul cumpănit cum se cuvine 
Trasînd lumini ca să deschidă zări 
Și ne rostim cu viața-nspre mai bine 
Votînd programul scumpei noastre țâri.

Pavel PEREȘI

O, cîtă dîrză vrere și vigoare 
conține votul I Cite planuri mari, 
și cit elan de viață roditoare! 
Sămință astăzi, mîine-o să răsări.

Și votul meu e faptelor sudura, 
Dau votul și privesc încrezător: 
Hirtia-i nume, numele făptura, 
chezași de lungi recolte-n viitor.

Dau votul meu. Cu inima o dată 
încrederea-n aleșii țării-o pun 
că ei ne duc spre-o lume minunată, 
spre viitor, spre traiul tot mai bun I

Franz Johannes BULHARDT

Sîntem, zilnic, martorii 
impetuoasei dezvoltări a 
intregii țări. Pentru ori
cine, astăzi, este un ade
văr evident acela că sîn
tem un popor strîns unit 
în năzuința de a con
strui, de a urca treptele 
progresului așa cum este 
el configurat in‘ docu
mentele partidului nos
tru. Idealul socialismului 
s-a transformat în acești 
ani într-o realitate trai
nică — realitatea unei 
țări multilateral dezvolta
te, a unui popor care, unit 
ca o singură ființă în jurul 
partidului comunist, al 
secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acționează 
prin întreaga sa muncă și 
creație spre binele gene
ral. Toate realizările cu 
care ne mîndrim astăzi — 
și n-ar fi decît să ne 
gîndim la monumentalele 
citadele ale industriei ro
mânești. la ampla undui
re a holdelor verii, la im
presionanta magistrală al
bastră sau la traseele din 
ce în ce mai ramificate 
ale metroului bucureștean 
— toate acestea sînt ro
dul muncii oamenilor. 
Nimic n-a picat din cer. 
totul s-a obținut cu mun
că, cu pricepere, cu înalta 
calificare a forței noas
tre de muncă. Iată ar
gumentele votului pe ca- 
re-1 vom da candidatllor 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Vom 
alege pe cei mai buni, 
pe aceia care, în acest 
amplu proces de trans

formare revoluționară a 
tării, s-au dovedit a fi 
cei mai buni gospodari, 
oameni animați de inalt 
spirit revoluționar, pa
triotic. Poporul român 
este ferm hotărît să urce 
noile cote ale calității, să 
îndeplinească exemplar 
programul viitorului sub 
conducerea partidului, a 
secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, marele arhi

tru întreaga noastră na
țiune, exprimată in mod 
impresionant și la recen
ta mare adunare popu
lară cetățenească din Ca
pitală, sint o chezășie si
gură a succeselor vi
itoare.
. Ca artist, mă simt în

demnat să nu rămîn un 
simplu contemplator al 
izbinzilor cu care se min- 
drește astăzi România, ci 
să contribui, efectiv. Ia

Spre noi cote 
ale calitâtii

tect al României moder
ne, înalt exemplu de dă
ruire, de muncă pentru 
binele țării. Recunoscut 
drept unul din cei mai 
importanți oameni poli
tici pe plan international, 
președintele tării mili
tează neobosit pentru ca 
să ne făurim viitorul sub 
un cer senin de pace. în
țelegere și colaborare în
tre popoare, pentru ca 
niciodată flagelul războ
iului să nu distrugă 
într-o secundă ceea ce 
oamenii construiesc pen
tru veacuri. întreaga 
luptă a președintelui tării, 
poziția sa afirmată stră
lucit în atîtea prilejuri 
de vitală importantă pen

conturarea noului ei pro
fil în lucrările mele. De 
altfel, dacă s-ar face o 
statistică a lucrărilor 
realizate la noi in ulti
mele două decenii s-ar 
constata prezenta a mii 
de opere realizate în cele 
mai diferite genuri ale 
artelor plastice, de la 
pictură și sculptură la 
tapiserie, grafică și arte 
monumentale. Preocupa
rea pentru o artă in
spirată din actualitatea 
noastră socialistă, din 
trecutul progresist al ță
rii. preocupare care a 
stat și stă în centrul po
liticii partidului nostru 
in domeniul cultural-ar
tistic, a dat un nou im

puls creației artistice. 
Nu numai în piatra și 
bronzul monumentelor, ci 
în cele mai variate teh
nici și modalități de ex*  
primare și-au aflat ex
presia concretă aspirațiile 
cele mai de preț ale po
porului. Conștient! de 
puterea artei de a uma
niza mediul, artiștii s-au 
afirmat și în acest fel ca 
oameni adine integrați 
în societatea din care fac 
parte. „Noi credem — 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că datoria 
scriitorilor și a artiștilor 
este aceea de a contribui 
activ la făurirea omului 
nou, la formarea conști
inței socialiste, la dezvol
tarea umanismului socia
list, a acelor virtufi mo
rale pe care dorim să Ie 
cultivăm la fiecare cetă
țean și pe care poporul 
român Ie are in însăși 
structura sa psihică. Arta 
va contribui astfel la mo
delarea unui tip înaintat, 
gata să lupte pentru fe
ricirea, libertatea și in
dependenta patriei sale, 
pentru cauza socialismu
lui, pentru pace și priete
nie intre popoare". Sint 
cuvinte mobilizatoare care 
dau temei s'uprem intre
gii noastre activități, sînt 
cuvinte in care aflăm 
sintetizate telurile supre
me ale oamenilor de artă 
ai României, țeluri în nu
mele cărora vom vota 
pentru candidați! F.D.U.S. 
la alegerile de azi.

Marius BUTUNOIU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu cea mai mare plăcere mesajul de felicitare și urările pe 
care Excelența Voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia celei de-a 
24-a aniversări a urcării pe tron.

Exprimînd sincere mulțumiri Excelenței Voastre, îmi este foarte plăcut 
să vă transmit urări de fericire personală și de prosperitate poporului 
României.

Vă rog să primiți asigurarea deosebitei noastre considerațiuni. .

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Acțiuni de munca patriotică ale tineretului
Peste 3 000 de tineri de la com

binatele siderurgice din Hunedoa
ra și Călan. întreprinderile miniere 
Lupeni, Paroșeni. Petrila. Lonea. 
Deva au participat la ample ac
țiuni de muncă patriotică în spri
jinul producției. Ei au realizat 
peste plan 250 tone cărbune. 200

tone cocs metalurgic, 200 tone mi
nereu de fier și 20 tone oțel, au 
contribuit la repararea a 5 mașini 
de încărcat cărbune, 10 vagoneți 
de mină. 3 vagoane de marfă. La 
acestea se adaugă recuperarea unor 
importante cantităti de fier vechi, 
materiale neferoase, ulei uzat, 
hirtie.

ÎNSĂMÎNȚĂRILE DE PRIMĂVARĂ 
- executate operativ, 

la un nivel agrotehnic ridicat!
în județele Arad șl Timiș au în

ceput insămințările de primăvară, 
lucrări care, pe măsura zvîntării 
terenului, se vor extinde în toată 
țara. Volumul mare de lucrări 
care urmează să fie efectuat în 
termene foarte scurte — epocile 
de insămînțări la diferite culturi se 
vor suprapune — necesită o temeinică 
organizare a muncii, folosirea din plin 
a tractoarelor și a fiecărei ore bune 
de lucru în cîmp. Așa cum s-a indi
cat la recenta 'Consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R., condițiile crea
te de iarna prelungită impun să fie 
luate măsuri ca lucrările agricole de 
primăvară să fie executate intr-un 
timp cît mai ’scurt șl la un nivel 
agrotehnic ridicat. în spiritul sar
cinilor formulate de secretarul ge
neral al partidului, organele si 
organizațiile de partid, consiliile 
populare și direcțiile agricole, co
operatorii, mecanizatorii, ceilalți oa
meni ai muncii din agricultură au 
datoria să acționeze ferm, cu hotă- 
rlre pentru a asigura condițiile ne
cesare executării la timp și de cea 
mai bună calitate a tuturor lucră
rilor agricole de primăvară. Aceasta 
constituie cerința esențială pentru ca 
în 1985, ultimul an al actualului 
cincinal, să se obțină recolte supe
rioare la toate culturile.

Campania agricolă din primăvara 
acestui an a fost mai bine pregătită 
decit în anii trecuți. Practic, repa
rarea tractoarelor și mașinilor agri
cole s-a încheiat, au fost asigurate 
semințe din soiurile și hibrizii cei 
mai corespunzători condițiilor de cli
mă și sol din fiecare zonă, iar acum 
este în curs preluarea lor de către 
unitățile agricole. De asemenea, pro
ducerea răsadurilor se desfășoară 
potrivit programului stabilit, tn 
timpul scurt care a mai rămas plnă 
la începerea însămînțărilor trebuie 
Încheiate toate pregătirile necesare, 
astfel incit din momentul începerii 
lucrărilor în cîmp să se lucreze neîn
trerupt, cu toate forțele si mijloa
cele. Deși primăvara a întfrziat, con
dițiile climatice pot asigura realiza
rea de recolte mari. Prin topirea 
lentă a cantității mari de zăpadă 
căzută în iarna acestui an, solul a 
acumulat o mare rezervă de ană, 
Incit s-a făcut legătura cu stratul 
umed din profunzime. Aceste con
diții trebuie folosite din plin pentru 
a pune temelii puternice recolteîot' 
acestui an. Concret, care sînt sarci
nile la ordinea zilei, in ansamblul 
măsurilor care vizează buna desfășu
rare a lucrărilor din campania agri
colă de primăvară ?

Volumul mare de lucrări agricole 
care va trebui efectuat in termene 
foarte scurte, exigentele sporite față 
de calitatea pregătirii terenului șl 
semănat, astfel incit să se asigure 
conservarea apei în sol. impun 
ca toate tractoarele și mașinile agri
cole să funcționeze perfect. Asa cum 
s-a arătat, repararea tractoarelor — 
cu excepția unor tipuri grele — s-a 
Încheiat. Pentru a exista garanția , 
bunei lor funcționări, este necesar ca

eventualele defecțiuni constatate de 
comisiile de recepție și suprarecepție 
să fie înlăturate cu răspundere și 
operativitate.

Folosirea unor semințe de bună 
calitate, cu însușiri germinative su
perioare este în măsură să asigure 
realizarea densităților prevăzute și, 
deci, obținerea de recolte mari la 
hectar. Deși momentul semănatului 
a sosit, a întîrziat preluarea semin
țelor de către unitățile agricole 
chiar la unele culturi care trebuie 
însămînțate în prima urgență. Cu 
toate că ne aflăm la mijlocul lunii 
martie, sămînța de orzoaică a fost 
preluată doar în proporție de 74 la 
sută, cea de ovăz — 80 la sută, de 
in pentru ulei — 87 la sută, de floa- 
rea-soarelui — 64 la sută, de po
rumb — 50 la sută, de soia — 86 la 
sută. Pentru a se preveni degrada
rea calității semințelor, specialiștii 
din unitățile agricole au datoria de 
mare răspundere de a asigura depo
zitarea și păstrarea acestora în cele 
mai bune condiții.

Sporirea randamentului la toate 
culturile agricole este determinată de 
folosirea rațională a îngrășămintelor 
naturale și* * chimice. Iată de ce, în 
aceste zile, concomitent cu celelalte 
lucrări de sezon este necesar să fie 
grăbită transportarea în cimp a tu
turor cantităților de îngrășăminte 
organice, șpre a putea fi fertilizate 
suprafețe cît mai mari. Potrivit ulti
melor date furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
programul de fertilizare cu îngră
șăminte organice stabilit pentru pri
mul trimestru a fost realizat doar în 
proporție de 57 la sută, cele mai mari

• Rămășagul : SCALA (11 03 72) —
10; 12: 14: 16: 18: 20.
• Buletin de București : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11: 13: 15: 17: 19.
• Viteza: VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11: 13: 15: 17: 19.
• Patru zile departe de casă — 9: 11. 
B. D. la munte și la mare — 13: 15; 
17; 19: TIMPURI NOI (15 6110).
• Adela : LIRA (31 71 71) — 15; 17;
19.

restanțe la transportul îngrășăminte
lor organice inregistrindu-se în ju
dețele Gorj, Tulcea, Galați. Giurgiu 
etc. Acum, înainte ca lucrările agri
cole să Se aglomereze, este necesar 
ca în fiecare unitate agricolă, cu 
sprijinul și sub îndrumarea organi
zațiilor de partid, să fie organizate 
acțiuni susținute pentru a se trans
porta la cîmp toate cantitățile de 
gunoi de grajd aflate în sectorul 
zootehnic și în gospodăriile popu
lației. De asemenea, să continue cu 
mai multă intensitate aplicarea în
grășămintelor chimice, atît pe semă
năturile de toamnă, cît și pe terenu
rile care vor fi însămînțate în aceas
tă primăvară.

Dacă însămînțările nu au început 
decît în sud-vestul țării, în schimb se 
lucrează intens în grădini, în livezi și 
vii. In această perioadă, de cea mai 
mare actualitate este producerea unui 
număr de răsaduri corespunzător su
prafețelor ce se vor planta, precum 
și o rezervă de 10 la sută. Din datele 
ce ne-au fost furnizate de Direcția 
generală economică a horticulturii 
din ministerul de resort rezultă că, 
pentru culturile de cimp. au fost 
însămînțate 98 la sută din suprafețe
le destinate producerii răsadurilor de 
varză, 87 la sută din cele pentru to
mate timpurii și 63 la șută pentru 
ardei. Important este ca în toate 
unitățile agricole să se respecte gra
ficele de insămînțări și să se facă 
repicarea cu grijă a răsadurilor. în 
livezile de pomi și in plantațiile vi
ticole, tăierile de primăvară să fie 
executate diferențiat. în funcție de 
numărul ochilor viabili, asigurîn- 
du-se o încărcătură normală de rod.

Condițiile de lucru din această pri
măvară diferă mult față de alți ani, 
în sensul că iarna s-a prelungit cu 
cel puțin două săptămîni. încadrarea 
semănatului în termene scurte pre
supune multă operativitate și răs
pundere din partea specialiștilor, 
a cadrelor de conducere din uni
tățile agricole pentru stabilirea exac
tă a momentului începerii lucrărilor 
în cîmp și încadrarea lor în terme
nele stabilite de lege. Orice zi cîști- 
gată la semănat este de natură să 
asigure sporuri mari de recoltă. 
Aceasta impune ca pretutindeni, în 
fiecare unitate agricolă, activitatea 
să fie temeinic organizată, asigurîn- 
du-se ordine și disciplină desăvîr- 
șite în executarea lucrărilor. De 
asemenea, este necesar ca toate trac
toarele _ și celelalte utilaje să fie 
scoase în cîmp, să se asigure canti
tățile necesare de combustibil și 
piese de schimb, astfel încît din mo
mentul începerii semănatului să se 
lucreze din plin, cu toate forțele.

Buna desfășurare a lucrărilor agri
cole de primăvară trebuie să consti
tuie. încă din primele zile ale cam
paniei. problema centrală a activi
tății de partid la sate. Organele ju
dețene de pa,rtid, organizațiile de 
partid de la sate, consiliile populare 
și conducerile unităților agricole au 
datoria de a asigura. în zilele care 
vor urma, o mobilizare largă a tutu
ror forțelor mecanice și umane din 
agricultură pentru ca însămînțările 
și celelalte lucrări din campania de 
primăvară să fie executate în ter
mene scurte, cu maximă grijă pentru 
calitate, astfel încît să se pună baze 
puternice reooltelor din acest an.

In județul Timiș au început însâmințârile de primăvară. Vineri, pe terenurile întreprinderii pentru producerea și 
industrializarea legumelor au fost semânate primele suprafețe cu mazăre

Foto : E. Dichiseanu
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tv
9,00 Alegeri 1985. Primii la vot. primii 

în muncă I Ediție specială a Te
lejurnalului

9.30 Țara la vot. Cîntece șl versuri 
patriotice și revoluționare

10,00 Alegeri 1985. La vot — cu dra
goste de țară, cu răspundere ce
tățenească ! Ediție specială a Te
lejurnalului

10,15 Toată țara-n sărbătoare. Melodii 
populare

10.30 votăm cu viitorul 1 Emisiune de 
versuri

10,56 Din Manifestul Frontului Demo
crației șl Unității Socialiste.

11,00 Partid, popor — o unică voință. 
Cîntece și versuri patriotice și re
voluționare

11,10 Primăvara românească. Documen- 
tar-eseu

11.30 Alegeri 1985. Votăm pentru 
prosperitatea patriei. Ediție spe
cială a Telejurnalului

11.45 Dulce, dulce Românie. Muzică 
ușoară

12,00 Lumea copiilor
12.40 Din cununa cînteculul românesc. 

Muzică populară
12,55 Din Manifestul Frontului Demo

crației șl Unității Socialiste
13,00 Telejurnal. Alegerile — puterni

că manifestare a , democrației 
noastre socialiste. Ediție specială

13.20 Album duminical
14.45 Alegeri 1985. Țara își votează vii

torul ! Ediție specială a Telejur
nalului

15,00 tnchiderea programului
19,00 Telejurnal • Ziua alegerilor — 

sub semnul unității indestructibile 
In jurul partidului, al secretarului 
său general

19.40 Din voința noastră se naște viito
rul! Spectacol muzlcal-llterar-co- 
regraflc

20.20 Film artistic. „Orașul văzut de 
sus“. Scenariul : Marcel Păruș, 
Dumitru Solomon. Regia : Lucian 
Bratu

21.45 Telejurnal • Alegerile — eveni
ment de însemnătate deosebită 
în viața țârii.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 martie, ora 20 — 20 martie, 
ora 20. In țară : In prima parte a in
tervalului, regimul termic nu va suferi 
modificări importante, apoi vremea se 
va răci. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații locale. sub 
formă de ploaie la începutul interva
lului, care apoi se vor transforma In 
lapovlță și ninsoare. Îndeosebi in nor
dul țării. Vîntul va prezenta intensifi
cări de scurtă durată in primele zile

din direcții variabile, apoi va predo
mina din sectorul nordic. Temperatu
rile minime vor oscila între minus 7 
și 3 grade, mai coborite in ultimele 
nopți, iar maximele între zero și 10 
grade. Local se va produce ceață. In 
București : In prima parte a interva
lului, regimul termic nu va suferi mo
dificări importante, apoi vremea se va 
răci. Cerul va fl mai mult noros. Vor 
cădea precipitații sub formă de ploaie 
la început, cu tendință de transforma
re In lapovlță în a doua parte a in
tervalului. Vintul va sufla slab plnă la 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 2 și 2 grade, mal 
coborite în ultima noapte. Iar maxi
mele între 4 și 8 grade.

FOTBAL. Meciurile disputate sîm- 
bătă în etapa a 21-a a campionatu
lui diviziei A la fotbal s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Rapid — 
Steaua 0—2 (0—1) ; Dinamo —. Spor
tul studențesc 1—2 (0—2) ; Corvinul 
Hunedoara — F. C. Olt 2—1 (1—1) ; 
Politehnica Timișoara — F. C. Ar
geș Pitești 3—1 (3—0) ; A.S.A. Tg. 
Mureș — S. C. Bacău 1—0 (1—0) ; 
Politehnica Iași — Universitatea Cra
iova 1—2 (1—0) ; F. C. M. Brașov — 
Jiul Petroșani 0—0 ; Chimia Rm. 
Vîlcea — Gloria Buzău 2—1 (1—1) ; 
F. C. Bihor Oradea — F. C. Baia 
Mare 3-1 (1—0).

In clasament continuă să conducă 
echipa Steaua, cu 36 puncte, urmată 
de formațiile Dinamo — 32 puncte, 
Sportul studențesc — 31 puncte, Uni
versitatea Craiova — 26 puncte.

Viitoarea etapă se va desfășura 
sîmbătă. 23 martie, cu următoarele 
meciuri : S.C. Bacău — Chimia Rm. 
Vilcea. F.C. Olt — Rapid. F.C. Baia 
Mare — A.S.A. Tg. Mureș. Steaua
— Politehnica Iași. Gloria Buzău — 
Corvinul Hunedoara, Jiul Petroșani
— F.C. Bihor. Dinamo — F.C. Ar
geș, Politehnica Timișoara — F.C.M. 
Brașov și Universitatea Craiova — 
Sportul studențesc.

HOCHEI. • In ziua a doua a Cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa C), competiție ce se 
desfășoară în Franța, s-au înregis
trat următoarele rezultate: Iugosla
via — România 5—2 (1—1. 3—0, 
1—1), Franța — R. P. Chineză 4—4 
(2—2, 2—1, 0—1), Danemarca — Spa
nia 1—0 (0—0, 0—0, 1—0), Bulgaria — 
R.P.D. Coreeană 8—1 (1—0. 2—0, 
5—1). •‘La Sapporo a început cam

INFORMAȚII SPORTIVE
pionatul mondial de hochei pe 
gheață pentru juniori (grupa B). 
Iată primele rezultate: Olanda — 
Austria 8—1 (2—1. 3—0. 3—0). Nor
vegia — România 7—1 (2—1, 3—0, 
2—0).

TENIS DE MASA. In ultima eta
pă a „Cupei ligii europene" la tenis 
de masă (grupa B) s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Franța — 
Italia 6—1 ; Finlanda — Norvegia 
5—2; Luxemburg — Spania 5—2; 
Austria — Belgia 7—0. Clasată pe 
primul loc. echipa Franței a pro
movat în prima grupă a competiției.

SCHI. în cursul antrenamentelor 
pentru campionatul mondial de zbor 
cu schiurile de la Planica (Iugosla
via), finlandezul Matti Nykaenen a 
stabilit un nou record al lumii, cu 
o săritură de 187 m. Vechiul record 
(186 m) fusese stabilit cu numai o 
oră înainte, de americanul Mike 
Holland, in cadrul acelorași an
trenamente.

TENIS. • în optimile de finală 
ale turneului internațional feminin 
de tenis de la Dallas, Chris Evert- 
Lloyd a eliminat-o cu 6—2, 6—2 pe 
Kathy Jordap, Betina Bunge a dis
pus cu 7—6, 6—4 de Andrea Temes- 
vari, iar Helena Sukova a intrecut-o 
cu 6—2, 6—0 pe Melissa Gurney. • 
în sferturile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Bruxel
les, suedezul Mats Wilander 1-a e- 
liminat cu 6—2, 5—-7, 7—5 pe elve
țianul Heinz Gunthardt, australianul 
Pat Cash a dispus cu 6—4. 6—2 de 
suedezul Joachim Nystroem, iar Ste
fan Edberg (Suedia) l-a învins cu 
7—6, 6—3 pe Sammy Giammalva 
(S.U.A.).

Schimb de mesaje între 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Tancredo Neves
BRASILIA 16 (Agerpres). — La 

Brasilia a avut loc un schimb de 
mesaje între președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Federative a Braziliei, 
Tancredo de Almeida Neves.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui Braziliei un salut priete
nesc și cele mai calde felicitări, îm
preună cu urări de sănătate și suc
ces, iar poporului brazilian multă 
prosperitate și pace.

Evocîndu-se aspirațiile comune de 
pace, independență și progres ale 
popoarelor român și brazilian, posi
bilitățile oferite de programele de 
dezvoltare ale celor două țări pen
tru amplificarea și dinamizarea ra
porturilor economice, tehnice, știin
țifice și culturale, a fost subliniată 
dorința României de a acționa pen
tru dezvoltarea, în continuare, pe 
toate planurile, a bunelor relații de 
prietenie și colaborare cti Brazilia, 
pentru creșterea conlucrării lor în

promovarea unei politici de pace, 
dezarmare, securitate și cooperare 
în lume.

în numele președintelui Braziliei, 
Tancredo de Almeida Neves, au fost 
exprimate vii mulțumiri pentru fe
licitările și urările adresate și au 
fost transmise tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, un salut priete
nesc și cele mai călduroase urări de 
sănătate și fericire personală, de 
pace și bunăstare poporului român.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către președintele 
în exercițiu al Republicii Federati
ve a Braziliei. Jose Sarney, a tova
rășului Petru Enache. vicepreședinte 
al Consiliului , de Stat, reprezentant 
personal al președintelui Reoublicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la ceremonia instalării în 
funcție, a șefului statului brazilian.

La primire și convorbiri a parti
cipat Gheorghe Apostol, ambasado
rul Republicii Socialiste România în 
Brazilia.

Alegerile prezidențiale din Grecia
ATENA 16 (Agerpres). — Dumini

că va avea loc în Parlamentul elen 
primul tur de scrutin al alegerilor 
prezidențiale. Potrivit constituției, 
candidatul la funcția supremă tre
buie să obțină voturile a 200 de de- 
putați din totalul celor 300 la primele 
două tururi și 180 la al treilea. In 
cazul în care președintele nu va 
putea fi ales azi, următoarele două'

tururi de scrutin vor avea loc la 23 
și 29 martie.

După cum se știe, Mișcarea Socia
listă Panelenă (PASOK), condusă de 
primul ministru Andreas Papandreu, 
a anunțat că va susține candidatura 
în alegeri a lui Christos Sartzetakis, 
fost judecător la Curtea Supremă. 
Partidul Comunist din Grecia va 
sprijini, la rîndifl său, alegerea can
didatului PASOK.

Vii proteste după hotărirea guvernului belgian 
de a incepe amplasarea rachetelor „Cruise"
BRUXELLES 16 (Agerpres). — 

Hotărirea guvernului belgian de a 
incepe amplasarea primelor 16 ra
chete americane „Cruise" cu rază 
medie de acțiune pe teritoriul tării 
a provocat o vie emoție în rîndul 
opiniei publice belgiene și reacții de 
protest din partea forțelor politice 
interne, inclusiv în cadrul compo
nentelor coaliției guvernamentale — 
relatează agențiile de presă.

Președintele Partidului Socialist 
Flamand (de opoziție), Karel Van 
Miert, a apreciat că „guvernul va fi 
aspru judecat de opinia publică", 
întrucît „a pierdut șansa unică de 
a scoate o țară mică cum este Bel
gia din cursa nesăbuită a înarmă
rilor".

Liderul grupului parlamentar so
cialist, Louis Tobback, a apreciat câ 
decizia guvernului marchează „o zi

nefastă pentru democrația belgiană, 
care s-ar putea transforma, în per
spectivă. într-o zi nefastă pentru 
N.A.T.O.",

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
Biroul Federației Generale a Mun
cii din Belgia — cea mai mare cen
trală sindicală belgiană, care reu
nește aproape un milion de oameni 
ai muncii — a dat publicității o de
clarație în care-și exprimă dndig- 
narea față de hotărirea guvernulOi 
belgian de a începe amplasarea de 
rachete „Cruise" pe teritoriul Bel
giei.

Președintele Partidului Comunist 
din Belgia, Louis Van Geyt. a for
mulat critici severe la adresa deci
ziei guvernului Martens, arătînd că 
aceasta contravine opiniei majorității 
covîrșitoare a populației țării.

îngrijorare-în legătură M escaladarea conlliciulur 
dintre Iran și Irak

• Declarație a președintelui Consiliului de Securitate al 
O.N.U. • Apel al primului ministru Indian

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
și-a exprimat „profunda îngrijorare" 
în legătură cu escaladarea conflictu
lui dintre Iran și Irak și a lansat un 
apel celor două părți, cerîndu-le în
cetarea atacurilor asupra zonelor și 
obiectivelor civile.

Intr-o declarație dată publicității 
de președintele consiliului, Blaise 
Rabetafika (ambasadorul Madagasca
rului), în numele statelor membre, 
după consultările anterioare dintre 
reprezentanții acestora, se relevă că 
acest conflict „a dus la o agravare 
alarmantă a situației dintre cele 
două țări, în detrimentul păcii și 
securității în regiune". Evidențiind 
marile suferințe generate de ostili
tăți, consiliul a cerut celor două 
părți să inceteze atacurile împotriva 
centrelor cu populație civilă și să 
caute o reglementare pașnică accep
tabilă pentru ambele țări, in confor
mitate cu Carta O.N.U. și dreptul 
internațional.

DELHI 16 (Agerpres). — Rajiv 
Gandhi, primul ministru al Indiei, 
țară care asigură președinția mișcării 
de nealiniere, a adresat Iranului și 
Irakului chemarea de a înceta ime
diat atacurile reciproce asupra 
obiectivelor civile și de a întreprin
de măsuri care să ducă la încetarea 
conflictului dintre cele două țări, 
transmite agenția indiană U.N.I., ci
tată de agenția KUNA. In mesaje 
trimise președinților Iranului și 
Irakului, Rajiv Gandhi exprimă 
profunda îngrijorare a mișcării de 
nealinere și dorința unanimă de a 
se ajunge la încetarea ostilităților. 
Premierul indian a subliniat că 
atacurile asupra populației civile din 
cele două țări în conflict ar putea 
avea implicații grave asupra păcii 
și securității internaționale. Este 
exprimată, în același timp, neliniștea 
față de escaladarea războiului și 
față de uriașele suferințe umane 
provocate in cele două țări.

rilLE DE PRESA
pe scurt

I PRIMIRE. Jambin Batmunh, se- 
1 cretar general al Comitetului Cen- 
Itral al Partidului Popular Revolu

ționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, l-a primit pe 

I Nicolae Hurbean, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare in cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia- 

I liste România in R. P. Mongolă.
' VIZITA. Președintele R. P. Chi- 
Ineze, Li Xiannian, a efectuat o vi

zită oficială în Thailanda, unde a 
avut convorbiri cu regele Bhumibol 
și cu primul ministru. Prem Tin- 

Isulanonda, în probleme privind 
dezvoltarea cooperării bilaterale șl 
situația din regiune.

CONVORBIRE. Președintele Re
publicii Nicaragua, Daniel Ortega 
Saavedra, și vicepreședintele S.U.A., 

I George Bush — aflați la Brasilia

cu prilejul ceremoniei învestirii 
oficiale în funcție a noilor autori
tăți civile braziliene — au avut o 
scurtă convorbire privind stadiul și 

'perspectivele relațiilor dintre cele 
două state.

MANIFESTAȚIE LA BOGOTA, 
în capitala Columbiei a avut loc o 
amplă manifestație pentru norma
lizarea deplină a vieții politice in
terne, organizată de Mișcarea in
surgență „M-19“. Au participat 
50 000 de persoane. După cum s-a 
mai anunțat, guvernul a inițiat, 
anul trecut, negocieri pentru ince- 
tarea ostilităților și normalizarea 
deplină a situației interne. Aceste 
negocieri s-au soldat cu semnarea 
de către aproximativ 90 la sută din 
forțele insurgente columbiene a 
unor acorduri privind încetarea fo
cului și transformarea lor in for
mațiuni politice electorale.

h sprijinul soluționării 
pe calea negocierilor a 

diferendelor internaționale
CARACAS 16 (Agerpres). — Intr-o 

alocuțiune rostită la Caracas, pre
ședintele Venezuelei, Jaime Lusinchi, 
s-a pronunțat în favoarea soluționă
rii pe calea negocierilor a diferen
delor dintre țările latino-americane, 
fără amestec din afară. El a subliniat 
necesitatea concentrării eforturilor 
statelor din -regiune în direcția dez
voltării economice și sociale, pentru 
instaurarea unui climat de pace și 
înțelegere pe continent.

Șeful statului venezuelean a criti
cat. totodată, măsurile protecționiste 
adoptate de unele state occidentale 
industrializate, măsuri care consti
tuie obstacole în calea dezvoltării 
comerțului țărilor Iatino-arhericane, 
agravînd problema datoriei externe a 
acestora.

BUENOS AIRES ÎS (Agerpres). — 
într-o declarație făcută ziarului ar
gentinian „La Nacion". președintele 
Republicii Nicaragua. Daniel Ortega 
Saavedra, s-a pronunțat pentru solu
ționarea diferendelor internaționale 
pe calea dialogului politic, prin ne
gocieri directe între părțile intere
sate — relatează agenția Prensa La
tina. Soluției militare noi îi opunem 
soluția negocierilor, adontată și de 
„Grupul de la Contadora" — a spus 
șeful statului nicaraguan.

în legătură cu criza- economică din 
regiune. Daniel Ortega Saavedra a 
menționat că ea se datore#te, în 
mare măsură, „relațiilor comerciale 
Internationale nedrepte", ceea ce face 
necesară denunerea de noi eforturi 
comune nentru denăsirea acestei si
tuații. ..Raporturile economice ine
chitabile ex’stente pe plan interna
țional ne afectează pe toți, consti
tuind, totodată, factorul care trebuie 
să ne unească în eforturile consacra
te depășirii dificultăților" — a de
clarat președintele nicaraguan.

FRANȚA

Al doilea tur de scrutin 

în alegerile cantonale
Duminică, în Franța se desfășoară 

cel de-al doilea tur de scrutin al 
alegerilor cantonale. După cum in
formează agenția France Pre-se, 
electoratul urmează să desemneze 
circa 1 200 de consilieri generali 
aflați în balotai de la primul tur 
de scrutin, desfășurat duminica tre
cută.

Principalele partide ale stîngii — 
socialist și comunist — au convenit 
ca la turul al doilea al alegerilor să 
voteze în comun pentru candidatul 
stîngii cel mai bine plasat

CQREEA, Qg ȘUD:
*£ .................. i'J*5 VVj

Se. intensifică opoziția 
împotriva măsurilor 

represive
SEUL 16 (Agerpres). — în Coreea 

de Sud, opoziția își intensifică acțiu
nile pentru restabilirea democrației, 
împotriva legilor represive impuse 
de regim. Rezultatele obținute de 
partidele șl organizațiile democratice 
în recentele alegeri legislative, în 
pofida obstacolelor ridicate de auto
rități, au dovedit dorința fermă a 
populației de schimbare a politicii pe 
plan intern și extern.

în cadrul unei întîlniri care a avut 
loc la Seul între cei doi conducători 
ai opoziției sud-coreene, Kim Dae 
Jung și Kim Yong Sam, aceștia au 
lansat — după cum relatează agen
ția France Presse — un apel la fu
zionarea a două principale partide 
de opoziție : Noul Partid Democratic 
din Coreea (care deține 67 locuri în 
parlament) și Partidul Democratic 
din Coreea (35 locuri). Cei doi lideri 
democrați au cerut guvernului șă 
pună în libertate pe toți deținuți! 
politici și studenții arestați pentru 
participarea la demonstrații.

CONFERINȚA, tn orașul South
port se desfășoară lucrările Confe
rinței anuale a femeilor membre 
ale Congresului Sindicatelor Bri
tanice (T.U.C.). Participantele au 
evidențiat, in intervențiile lor, con
tribuția majoră a femeilor brita
nice la lupta pentru apărarea inte
reselor vitale ale oamenilor muncit 
din țară. Delegatele au adoptat o 
rezoluție de solidaritate cu femeile 
muncitoare din Irlanda de Nord — 
prqvlncia afectată cel mai puternic 
de criza economică din Marea Bri-
tahie. Rezoluția exprimă hotărirea 
delegatelor la conferință de a in
tensifica lupta in apărarea dreptu
rilor femeilor muncitoare britanice.

REUNIUNE. La Tunis a avut loc 
o reuniune a reprezentanților per- | 
manenți ai Ligii Arabe în vederea 
pregătirii celei de-a 83-a sesiuni 
ordinare a Consiliului Ligii Arabe. I 
programată să aibă Ioc la 25 mar
tie, Ia nivelul mlniștgjlor de exter
ne. Pe agenda sesiunii figurează. I 
intre altele, examinarea situației |
actualq din lumea arabă și unele 
aspecte ale problemei palestiniene. I

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Titanic vals — 10: Fata din 
Andros — 14.30: Iubirile de-o viață 
— 19; (sala Atelier): Salonul — 10: 
Intre cinci și șapte — 15.30: Farul și 
domnul Valentino — 19,30: (sala Pia
ța Cosmonauților. 11 05 37) : Papa do
lar — 14; Intre patru ochi (B) — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Spărgă
torul de nuci — 11; RigolettO — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 1!) : Leo
nard — 10,30; Prințesa circului —
18.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 10: Mobilă șl du

rere — 14: Ferma — 18: (sala Grădi
na Icoanei, 11 95 44) : Anchetă asupra 
unui tinăr care nu a făcut nimic — 
10.30: O zi de odihnă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
IH-lea — 10: Fluturi, fluturi — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează I — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Ctrtițele — 10: Măseaua de minte — 
15; 18: (la sala mică a Palatului) : 
Preșul — 15: 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Idioata — 10: Citadela 
sfărimată — 18: (sala Studio) : Sen
timente și naftalină — 10,30; EX —
18,30.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Cursa de Vlena — 10:
Cum s-a tăcut de-a rămas Catinca 
fată b&trlnă — 14,30; Serenadă tirzie 
— 18,30; (sala Giuleștl, 18 04 85) : 

Cocoșelul neascultător — 11: Miliona
rul sărac — 18,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 
al Il-lea — 11: Funcționarul de la 
Domenii — 15: Nimic despre elefanți 
— 18: (sala Victoria. 50 58 65) : Băia
tul cu sticleți — 18.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harni
că — 10,30; (la Palatul sporturilor și 
culturii) : Din toată inima — 15: 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Trubaduri și purim-spilerl — 11.
• Teatrul „lori Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 
10,30: Cenușăreasa — 18.
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele Circului din Varșovia — 10:
15.30; 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Atenție I Estrada in emi

sie — 15,30; Estrada In croazieră —
18.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Dragostea pusă la Încer
care — 15,30; 18,30.

cinema

• Aventurile Iui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe indianul : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 18,30.
• O lumină la etajul zece. Lovitură 
fulgerătoare — 15: 18,30 : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 18,30.
• Fapt divers : PACEA (60 30 85) — 
15; 17: 19.
• Rideți ca-n viață : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: II: 13: 15: 17: 19.
• Nemuritorii — 15; 17, Dublura in
tră în acțiune — 19 : POPULAR 
(35 15 17).
• Fata morgana —* 17: 19. Tatăl meu 
pe termen scurt — 15 : FLACĂRA 
(20 33 40).
• Iubirea are multe fețe : SALA
MICA A PALATULUI — 10,
UNION (13 49 04) — 9; 12: 15; 18.
• Raliul î PROGRESUL (23 94 10) — 
15: 17: 19.
• Puterea și adevărul : PATRIA 
(11 86 25) — 8,30; 11.45; 15; 18,15.

• Mama — 9: 10,45; 12,30; 20 000 de 
leghe sub mări — 14,15; 16,30, 18,45 : 
DOINA (16 35 38).
• Răpirea fecioarelor : LUMINA 
(14 74 16) — 9: 11: 13: 15: 17; 19.
• Pirații secolului XX • FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13: 15: 17: 19, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13: 15; 17; 
19.
• Miliția intervine : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17; 19.
• Ripa î DACIA (50 35 94) — 9; 12: 
15: 18.
• Nick Carter superdetectiv : ME
LODIA (11 13 49) — 9: 11 ; 13; 15: 17; 
19, GLORIA (47 46 75) — 8; 10; 13; 15: 
17; 19.
• Vraciul: STUDIO (59 53 15) — 10;
13: 16: 19, AURORA (35 04 66) — 9;
11,30: 14; 16,30; 19.
• Neînvinsul : MUNCA (21 50 97) — 
15: 17; 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : VOL

GA (79 71 26) — 9: 11.30: 14: 16.30; 19, 
ARTA (21 31 86) — 9: 12; 15: 18.30.
• Cîntece pe rouă : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19.
• Pe urmele șoimului : COSMOS 
(27 54 95) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19.
• Cidul î LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8.45: 11,45: 15: 18,15.
• Un șerif extraterestru : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9: 11 ; 13; 15r 17; 
19, FAVORIT (45 31 70) — 8: 10: 15; 
17: 19,15. FEROVIAR (50 51 40) — 9; 
11; 13: 15: 17: 19. .
• Aventuri în Marea Nordului ; EX
CELSIOR (65 49 45) — 9: 11 : 13; 15: 
17: 19, FLAMURA (85 77 12) — 12.13; 
14,15: 18.30: 19.
• Kramer contra Kramer : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 9: 11.30: 14: i6 30; 
19.
• Jandarmul și extraterestrii ; FLO-
REASCA (33 29 71) — 9: 11 : 13: 15;
17: 19.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Plat» Scinteil nr. t. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELiA” —
Sectorul export*import  presă P.O. Box 12—201. telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCTNTEII 40 360

I



PAGINA 6 \ SCÎNTEIA — duminică 17 martie 1985

VOTUL DE AZI AL ÎNTREGII NOASTRE NAȚIUNI 
-UN VOT PENTRU PACE, PENTRU VIAȚĂ!
---------------------------- -

De la înalta tribună a marii adunări 
ț populare din Capitala României socialiste, do- 
\ resc să mă adresez din nou tuturor șefilor de stat 
ț și guverne, tuturor oamenilor politici, partidelor 
j și organizațiilor democratice de pretutindeni, 
j tuturor popoarelor și națiunilor europene și de 
l pe alte continente cu chemarea de a face totul 
{ - pe deasupra oricăror deosebiri de orînduire 

J socială, de convingeri filozofice - pentru a 
j opri drumul spre prăpastia nucleară, spre abis, 
t pentru salvarea omenirii, pentru apărarea 
{ dreptului suprem al popoarelor la existență, la 

j dezvoltare liberă și independentă, la pace! 

! NICOLAE CEAUȘESCU

j __ _ ______ __ _______

VOTAM PENTRU 
CAUZA UBERTATII, 

paatra Mierea iadamUâ 
a tatarar popoarelor!

Cauză scumpă poporului român, apărarea libertății și 
independenței naționale s-a înscris și în perioada ultimei 
legislaturi ca unul dintre obiectivele de căpetenie ale. întregii 
activități internaționale a partidului și statului nostru. Cu 
deosebită vigoare, România socialistă, prin glasul președin
telui Nicolae Ceaușescu, s-a pronunțat pentru afirmarea 
deplină a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur 
destinele, și-a manifestat sprijinul constant cu lupta mișcă
rilor de eliberare, cu eforturile tuturor națiunilor de consoli
dare a independenței naționale.

• Documente semnate în timpul istoricelor iti
nerare ale președintelui Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări din 
Africa și Asia, ca și cu prilejul numeroaselor întîl- 
niri avute la București cu șefi de stat și de guverne 
din țările care au pășit pe călea dezvoltării de sine 
stătătoare, evidențiază sprijinul ferm acordat de 
țara noastră luptei și eforturilor popoarelor pentru 
consolidarea independenței și suveranității.

• România socialistă a încheiat cu reprezen
tanții mișcărilor de eliberare națională documente 
comune care au constituit primele recunoașteri pe 
plan internațional ale acestor mișcări.

• Țara noastră se pronunță pentru dreptul 
poporului palestinian la autodeterminare, inclusiv 
dreptul la constituirea unui stat propriu indepen
dent, în cadrul unei păci juste și trainice în Ori
entul Mijlociu ; acordă sprijin deplin luptei drepte 
a poporului namibian împotriva dominației străine, 
susține cauza dreaptă a populației africane majo
ritare din R.S.A. pentru eliminarea apartheidului 
și politicii de discriminare rasială, pentru dezvol
tare liberă, egală în drepturi a tuturor locuitorilor 
țării.

Cetățenii României socialiste sînt 
chemați să-și manifeste, prin votul de 
azi, adeziunea unanimă față de poli
tica partidului și statului nostru de 
solidaritate militantă cu lupta tuturor 
popoarelor pentru afirmarea dreptu
lui la libertate - drept sacru pe care 
îl prețuim ca lumina ochilor!

VOTAM PENTRU DEZARMARE,
aaaira o lan Iară ne si fără rftzbaatel

i
Asigurarea păcii, înfăptuirea dezarmării constituie obiec- 

* tive primordiale și decisive ale întregii politici externe a 
partidului și statului nostru, promovate cu o neabătută con
secvență și în perioada legislaturii care se încheie. Cuvîntul 
președintelui Nicolae Ceaușescu, glasul României socialiste, 
al poporului român s-au făcut puternic auzite și în această 
perioadă în sprijinul păcii, și-au găsit concretizare în mul
tiple inițiative și propuneri vizînd încetarea cursei înarmă
rilor, trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea 
nucleară.

In numele acestor obiective. România a 'chemat la intensi
ficarea eforturilor pentru :

• Oprirea amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, retragerea celor exis
tente, realizarea unui acord pentru eliminarea 
tuturor armelor nucleare de pe continent.

• Sistarea producției de arme nucleare, tre
cerea la reducerea treptată a stocurilor existente, 
interzicerea definitivă a tuturor armelor nucleare, a 
celorlalte arme de distrugere in masă.

VOTAM PENTRU DREPTATE SI LEGALITATE INTERNATHLA,
patra afiratana MLIor principii de rohffl interstatale!

In acești ani, România a depus eforturi neobosite pentru 
promovarea noilor principii de relații între state, pentru 
asigurarea respectării stricte a independenței și suveranității 
naționale, a egalității în drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. Acestea și numai acestea 
reprezintă baza sigură a păcii și destinderii, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

In acest spirit, în numeroasele documente bilaterale înche
iate de România in perioada dintre cele două legislaturi noi
le principii au fost consacrate ca norme fundamentale ale 
relațiilor externe ale țării noastre.

• La reuniunea general-europeană de la Ma
drid, România a acționat în mod stăruitor pentru 
reafirmarea în documentul final a „decalogului de 
principii" conținut în Actul final de la Helsinki și 
in special a obligației statelor participante de a 
respecta cu strictețe aceste principii.

• Din inițiativa țării noastre, în 1981 a fost 
înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale a

• incetarea oricăror acțiuni de militarizare a 
spațiului cosmic și reglementarea folosirii acestuia 
în scopuri pașnice.

• înghețarea cheltuielilor militare și reducerea 
lor treptată.

• România a procedat ea însăși la reducerea 
bugetului militar, transformind sumele respective în 
alocații pentru copii.

Votul de azi pentru F.D.U.S. să fie o 
expresie a hotărîrii nestrămutate de 
sprijinire a politicii de pace a parti
dului și statului nostru, un vot pentru 
excluderea războaielor, pentru o lume 
fără arme și fără războaie !

O.N.U. punctul referitor la „Dezvoltarea bunei ve
cinătăți dintre state".

• România a militat și militează în cadrul O.N.U. 
și al altor foruri internaționale pentru dezvoltarea 
conținutului noilor principii și codificarea lor. In 
acest sens, țara noastră a propus adoptarea la 
O.N.U. a unui cod de conduită cu caracter univer
sal, în care să fie statuate dreptul statelor la exis
tență liberă, la pace și securitate.

Să votăm astăzi cu toții pentru 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste, pentru instaurarea echității 
și dreptății în viața internațională, 
pentru afirmarea deplină în raportu
rile dintre state a noilor principii ale 
dreptului internațional!

PENTRU
PRESTIGIUL INTERNATIONAL 

AL ROMÂNIEI, 
pentru creșterea rolului demn 

al patriei in concertul 
tuturor națiunilor lumii!

Și în anii actualei legislaturi a continuat să crească, 
mereu mai înalt, prestigiul internațional al României so
cialiste, rolul determinant in această privință avîndu-l 
strălucitele inițiative de pace, înțelegere și colaborare ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu. Se poate spune că nici- 
cînd România, poporul român nu s-au bucurat de un ase
menea respect și prețuire, nu au avut atît de mulți prieteni 
pe toate meridianele globului.

• Expresie a unei politici de largă deschidere 
internațională, România are în prezent relații diplo
matice și economice cu 155 de state de pe toate 
continentele.

• Partidul Comunist Român întreține relații de 
colaborare cu peste 200 de partide comuniste și 
muncitorești, socialiste și social-democrate, partide 
de guvernâmînt din țările în curs de dezvoltare, miș
cări de eliberare națională, alte forțe democratice 
de pretutindeni.

• In perioada dintre cele două legislaturi au fost 
semnate 4 TRATATE DE PRIETENIE Șl COLABORA
RE și circa 50 de DECLARAȚII SOLEMNE sau DE
CLARAȚII COMUNE cu diverse state ale lumii.

• Președintele Nicolae Ceaușescu a vizitat, în 
perioada ultimilor cinci ani, 41 de țări ale lumii — 
aproape o treime din totalitatea statelor globului — 
purtînd cu strălucire mesajul de pace al poporului 
român, fiind pretutindeni întîmpinat cu manifestări 
de înaltă stimă, expresie a prețuirii și considerației 
față de realizările țării noastre, față de personali
tatea proeminentă a conducătorului partidului și 
statului nostru.

• In același interval, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnit la București cu un mare nu
măr de conducători de partid și de stat, cu perso
nalități de frunte ale vieții politice — prim-miniștri, 
miniștri de externe, președinți de parlamente — 
precum și cu reprezentanți ai Organizației Națiuni
lor Unite și ai altor organizații internaționale.

Personalități politice marcante, reprezentanți ai vieții eco
nomice, științifice și culturale din diferite țări își manifestă 
profunda admirație pentru demersurile de înaltă responsabi
litate întreprinse de președintele României în cîmpul vieții 
internaționale, în consens cu interesele întregii omeniri.

• O mărturie grăitoare a interesului profund 
pentru această prodigioasă activitate o constituie 
cele peste 140 de volume consacrate operei și 
prestigioasei personalități o tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, editate intr-un număr impresionant de 
țări din Europa, Asia, America de Nord, America La
tină, Africa și Oceania, in 21 de limbi, inclusiv în 
toate limbile de circulație internațională.

Votul acordat azi, cu sentimente de 
legitimă mîndrie patriotică, Frontului 
Democrației și Unității Socialiste va 
fi un vot pentru creșterea continuă a 
măreției României socialiste, pentru 
prestigiul tot mai înalt al patriei pe 
plan internațional, pentru afirmarea 
sa cu demnitate între națiunile lumii!

VOTĂM PENTRU SOLUȚII PAȘNICE,
petre Marta arin multa a taturar protilamelBr si anlliaelor I

VOTĂM PENTRU PROGRES, ÎNȚELEGERE, CUOPERARE, 
pentra Infăptolrea unei noi ordini economice mondiale!

Abolirea definitivă a forței din relațiile internaționale a 
reprezentat și în cursul ultimei legislaturi una din preocupă
rile majore ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, una din ori
entările fundamentale ale politicii externe a României socia
liste. in absolut toate împrejurările, preocupată de stingerea 
tuturor focarelor de încordare și a tuturor conflictelor din 
lume, indiferent de locul sau natura diferendelor ori proble
melor litigioase, țara noastră s-a pronunțat cu o neslăbită 
energie, cu o perseverență de fiei pentru rezolvarea lor 
pașnică, pe calea tratativelor.

• Prin apeluri și propuneri adresate părților 
angajate în conflictele ce au loc în diverse părți 
ale lumii, președintele României a preconizat și 
susținut stingerea focarelor de râzboi, a elaborat 
și promovat propuneri și soluții principiale, con
structive pentru inițierea de negocieri în vederea 
soluționării politice a problemelor litigioase.

• La propunerea României, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat „Declarația privind re
glementarea pașnică a diferendelor internaționale".

• Țara noastră a propus crearea unei comisii 
permanente a Națiunilor Unite pentru bune oficii, 
mediere și conciliere, în scopul prevenirii diferen
delor și a conflictelor dintre state.

• In cadrul Conferinței de la Stockholm, Româ
nia a avansat propunerea de încheiere a unui 
Tratat general-european de nerecurgere la forță 
și la amenințarea cu forța.

Votul de astăzi pentru F.D.U.S. va da 
expresie voinței poporului ca și în vii
tor țara noastră să militeze cu aceeași 
perseverență pentru eliminarea defi
nitivă a forței din viața internaționa
lă, pentru soluționarea pe cale poli
tică a tuturor diferendelor dintre sta
te, în interesul păcii mondiale!

România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu s-au 
impus în conștiința umanității prin bogata activitate interna
țională consacrată lichidării subdezvoltării șt edificării unei 
noi ordini economice internaționale, probleme de a căror 
soluționare depind în mod direct progresul general al po
poarelor, pacea și stabilitatea mondială. Jara noastră a 
avansat numeroase inițiative și propuneri constructive, de 
un larg răsunet, menite să ducă la stabilirea unor relații noi, 
de colaborare, între țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare.

Pentru înfăptuirea acestui nobil deziderat, România 
propune :

• Eliminarea tendințelor protecționiste, desfă
șurarea unor schimburi economice libere de orice 
îngrădiri și discriminări.

© Statornicirea unor raporturi echilibrate între 
prețurile materiilor prime și cele ale produselor 
industriale.
• Elaborarea unor programe speciale de ajuto

rare a țărilor în curs de dezvoltare în domeniul 
agriculturii, industriei, transporturilor și în alte 
sectoare de activitate.

• Găsirea unei soluții radicale, globale, pro
blemei datoriilor externe ale țârilor în curs de dez
voltare.
• începerea cit mai grabnică, în cadrul O.N.U., 

a negocierilor globale în problemele cooperării și 
dezvoltării.

® Convocarea unei conferințe la nivel înalt a 
țărilor în curs de dezvoltare.

Prin votul de astăzi, întregul nostru 
popor își va exprima sprijinul deplin 
față de această orientare fundamen
tală a politicii externe a României so
cialiste, față de eforturile susținute 
ale partidului și statului nostru în
dreptate spre lichidarea subdezvol
tării și făurirea unei lumi de bună
stare și civilizație pentru toate po
poarele !


