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într-oatmosferă de puternică unitate,
; de angajare revoluționară, comunistă,
i pentru dezvoltarea social-economică
multilaterală a patriei, ieri a avut loc
*

j
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST
voinței iuireuuhii pârtii!, a întregului popor, plenara a hotârit in unanimitate să propună
REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN FUNCȚIA SUPREMĂ
DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI, LA CONGRESUL AL XIII-LEA AL P.C.R

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central al
partidului a adoptat, în unanimi
tate, hotărîri de. mare însemnătate
pentru activitatea partidului, pen
tru înaintarea fermă a patriei
noastre spre cele mai înalte culmi
ale comunismului.
Convocarea Congresului al XIIIlea al partidului reprezintă un
eveniment de însemnătate istorică
în viața partidului și a poporului
român. El va constitui o etapă hotărîtoare pentru realizarea Progra
mului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României
spre visul de aur — spre societa
tea comunistă 1 (Aplauze puter
nice).
în conformitate cu hotărîrea adop'jată în unanimitate, urmează,
ca, în toate organizațiile de partid,
în conferințele de partid și, apoi,
în Congres, să fie dezbătute orien
tările și direcțiile principale ale
dezvoltării patriei noastre pînă în
anii ’90 și, în perspectivă, pînă în
anul 2000.
Dezbaterea în întregpl partid, cu
întregul popor., a căilor, și .a. .pro
gramului de dezvoltare continuă a
patriei, constituie d expresie pu
ternică a democrației noastre revoluționare-muncitorești, a faptului

pentru asigurarea unei. compoziții
că întreaga politică internă'și ex
ternă este opera întregului nostru
corespunzătoare, sociale și naționa
partid, a întregului popor, liber și. le, precum și un -înalt 'grad de
conștiință revoluționară, de. cunoș
stăpîn pe destinele sale, care își
tințe în toate domeniile, demon
făurește în deplină unitate'o Viată
strează, de asemenea, forța și ca
nouă, libpră, demnă și. . indepen
pacitatea partidului' nostru, făptui
dentă — făurește socialismul și'
că el a ajuns la un asemenea’sta
comunismul. (Aplauze puternice,
diu de dezvoltare încît poate asi
îndelungate).
gura; în bune condiții, cuprinderea
Normele de reprezentare la Con
gres, precum și principiile de ale
în ; rîndurile organelor, supreme a
reprezentanților din toate sectoare
gere a membrilor Comitetului
le .și din toate județele, astfel in
Central oglindesc, de asemenea,
cit cuvîntul conducerii partidului
largul democratism al partidului
nostru, faptul că cele mai importan
să ajungă permanent, direct și
nemijlocit, la membrii de partid,
te probleme ale partidului și ale
la întregul popor, la toți oamenii
dezvoltării patriei se dezbat larg
muncii. (Aplauze puternice).
și sînt hotărîte de întregul partid,
Au fost adoptate în unanimitate
în spiritul voinței ferme de a face
Directivele' celai de-ăl Xlll-lea
în așa fel incit partidul să-și poa
tă îndeplini în cele mai ‘bune conCongres privind dezvoltarea economico-socială a României în anii
. di ții misiunea sa. istorică de a con
1986—1990, și, în perspectivă, pînă
duce poporul român, patria noas
în anul 2000. Ele au ca bază pre
tră socialistă spre cele mai înalte
culmi de progres și civilizație.'
vederile Programului partidului,
Se acordă o atenție deosebită re • âu în vedere că, în etapa urmă
prezentării în mod corespunzător
toare, să se asigure realizarea în
a tuturor organizațiilor județene de
linii generale a obiectivelor stabi
lite în acest program.
partid în forumul suprem al parti
dului, atît în Congres, cit și în or
O atenție deosebită se acordă, în
continuare, dezvoltării bazei ener
ganul suprem permanent între
getice și de materii prime, pentru
congrese ,— în Comitetul Central
■al partidului. Această-preocupare • a asigura,'în acest feiv condițiile •.
și grijă pentru a asigușa o repre-r
nUțeriațe necesare înfăptuirii pre
vederilor Directivelor de dezvoltazentare corespunzătoare a organi
zațiilor județene
_ ,___ „’, __
în ,raport
...............
cu.........
nu- ......re eco'nomico-socială. în mod deomărul de membri de partid, cît și
seb'it se are în vedere de a dez-

volta noi surse de energie, .energia
nucleară și de a intensifica cerce
tarea și punerea în valoare a sur
selor noi de. energie, îndeosebi,
energia solară și biomasa.
Pornind de Ia orientările Pro
gramului partidului, se are în ve
dere continuarea activității de rea
lizare. în toate domeniile, a unei
noi calităfi a muncii și vieții în
tregului nostru popor.
O atenție deosebită .se va acorda
științei, tehnicii: și celorlalte sec
toare ale cercetării științifice și
cunoașterii umane — factor deter
minant pentru făurirea cu succes
a socialismului și comunismului
în România, pentru triumful so
cialismului și comunismului în în
treaga lume. (Aplauze puternice,
îndelungate).
în conformitate cu aceasta, vom
acorda o atenție deosebită trecerii
la dezvoltarea intensivă a activi
tății în toate sectoarele, a automa
tizării, cibernetizării
și roboti
zării producției, ridicării pd o
treaptă nouă, modernă, a întregii
noastre activități industriale și din
alte domenii. Avînd in vedere că
întreaga omenire pășește într-o
■nouă etapă a revoluției-.' tehnicoștiințifice, și țara noastră — ca de
altfel toate țările socialiste — tre-
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HOTĂRÎREA
HOTĂRÎREA
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Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român,
dînd expresie voinței nestrămutate a comuniștilor, a întregului
partid și popor, în deplină unanimitate, își însușește propu
nerea Comitetului Politic Executiv privind realegerea de către
Congresul al Xlll-lea al partidului, în funcția supremă' de
secretar general al Partidului Comunist Român, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, con
ducător încercat al partidului și poporului român, personali
tate proeminentă a lumii contemporane.
Plenara hotărăște ca această propunere să fie dezbătută
în adunările generale ale tuturor organizațiilor de partid din
întreprinderi, instituții, unități agricole, în toate conferințele
organizațiilor de partid comunale, orășenești, municipale și
județene.

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist
Român își exprimă convingerea că această hotărîre cores
punde dorinței arzătoare și voinței neclintite a tuturor comu
niștilor, a întregului partid, dă glas dragostei cu care tovarășul
Nicolae Ceaușescu este înconjurat de întregul nostru
popor, că aceasta constituie un puternic factor de întă
rire a unității și coeziunii partidului, a încrederii și ade
ziunii întregului popor la politica internă și internațio
nală a partidului și statului nostru, la înfăptuirea exemplară
a hotărîrilor istorice ce vor fi adoptate de Congresul al Xlll-lea
al Partidului Comunist Român, la mersul neabătut al
României pe drumul libertății și progresului, al socialismului
și comunismului I

Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iunie 1984
cu privire la convocarea Congresului
al Xlll-lea al Partidului Comunist Român
în pagina a ll.-a

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
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a primit pe trimisul special al conducătorului libian, colonel Moammer El Geddafi
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, l-a primit, la 27 iunie, pe tri
misul special al colonelului Moammer
El Geddafi, conducătorul Mirii Re
voluții de la 1 Septembrie. Aii Abdel
Salam Treki, secretarul Comitetului
Popular al Biroului de legături ex
terne al Jamahiriei Arabe Libiene
Populare Socialiste.
Oaspetele;a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu. din partea colo
nelului Moammer El Geddafi. cele
mai bune urări' de sănătate și feri
cire personală.
Tovarășul Nicolae. Ceaușescu a
mulțumit și a rugat, la rîndul său,
să .se transmită
'
'
■
conducătorului
libian

un salut cordial și cele mai bune
urări de succes pe calea dezvoltării
progresiste a Libiei.
In cadrul întrevederii, care s-a
desfășurat intr-o atmosferă cordială,
au fost evidențiate relațiile de prie
tenie și coLaborare dintre cele două
țări, care se dezvoltă în spiritul în
țelegerilor ' convenite cu prilejul întilnirilor la nivel înalt. A fost expri
mată, totodată, dorința de a continua
și intensifica contactele și convorbi. rile la- diferite niveluri. în interesul
reciproc, al cauzei păcii, independen
tei'și progresului.
In legătură cu problemele interna
ționale, s-a subliniat importanța deo-

sebită a opririi cursei înarmărilor și
trecerii la dezarmare, și în primtil
rînd la dezarmarea nucleară, a re
zolvării pe cale politică, prin negoci
eri. a tuturor stărilor de conflict și
război dintre state, a soluționării ra
dicale a problemelor datoriei exter
ne a țărilor în curs de dezvoltare șl
instaurării unei noi ordini economica
mondiale.
. La întrevedere a luat parte Stefan
Andrei, ministrul afacerilor externe.
A fost de față Abdulhamid. S. Zintani, .secretar al Comitetului Popular
al Biroului Popular al Jamahiriei
Arabe Libiene Populare Socialiste la
București.

PAGINA 2

SC1NTEIA - joi 28 iunie 1984

HOTĂRÎREA
Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iunie 1984 cu privire la convocarea
Congresului al XIII—lea al Partidului Comunist Român
Pe baza prevederilor Statutului Partidu

lui Comunist Român, potrivit cărora Con
gresul partidului se convoacă o dată la
5 ani. Plenara Comitetului Central al
Partidului Comunist Român hotărăște :
Convocarea Congresului al Xlll-lea al
Partidului Comunist Român și organizarea
adunărilor și conferințelor pentru dări de
seamă și alegeri in toate organizațiile de
partid.
Pregătirea Congresului al Xlll-lea al
Partidului Comunist Român, organizarea și
desfășurarea adunărilor și conferințelor
pentru dări de seamă și alegeri, eveni
mente de importanță deosebită în viața
partidului și a poporului nostru, trebuie
să constituie un nou prilej de manifestare
a unității de nezdruncinat a comuniștilor,
a tuturor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, în jurul partidului, al
secretarului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a hotărîrii de a acționa cu
fermitate și pasiune revoluționară pentru
îndeplinirea obiectivelor privind dezvol
tarea economlco-socială a patriei, pen
tru edificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.
Acțiunile ce se vor iniția în perioada
premergătoare Congresului trebuie să
ducă la întărirea tot mai puternică a
partidului, la creșterea rolului organelor
și organizațiilor de partid în conducerea
întregii activități politice, economice și so
ciale în vederea mobilizării și unirii tutu
ror forțelor materiale și umane pentru
realizarea Integrală a planului de dezvol
tare economico-socială a României pe
anul 1984 și pe întregul cincinal, dezvol
tarea bazei energetice și de materii pri
me, creșterea productivității muncii, redu
cerea consumului de materii prime, mate
riale, combustibil și energie, Introducerea
pe scară largă a progresului tehnic și a
rezultatelor cercetării științifice, realizarea
cu prioritate a producției destinate expor
tului, a planului de investiții, înfăptuirea
noii revoluții în agricultură și obținerea
unor producții agricole sigure și stabile,
realizarea integrală a prevederilor cuprinse
în programele speciale adoptate privind
dezvoltarea cu precădere a unor ramuri
de bază ale economiei naționale, spo
rirea continuă a eficienței întregii activi
tăți economice.
Perioada de pregătire a celui de-al
Xlll-lea Congres al partidului trebuie să
determine perfecționarea stilului și meto

delor de muncă ale organelor și organi
zațiilor de partid, îmbunătățirea activității
organizatorice și politice, promovarea spi
ritului revoluționar, de luptă, a fermității,
exigenței și combativității față de lipsuri
și neajunsuri, antrenarea și repartizarea de
sarcini concrete tuturor activiștilor și mem
brilor de partid, întărirea controlului de
partid în toate domeniile vieții economice
șl sociale. Perioada premergătoare Congre
sului trebuie să ducă la aplicarea cu fer
mitate a măsurilor stabilite pentru stu
dierea temeinică și însușirea de către toate
organele de partid și de stat a hotărîrilor
de partid și legilor țării. .
Pregătirea Congresului trebuie să de
termine îmbunătățirea conținutului muncii
politico-ideologice și cultural-educative de
masă, educarea tuturor comuniștilor și ce
lorlalți oameni ai muncii în spiritul concep
ției științifice, al materialismului dialectic
și istoric, al principiilor eticii și echității
socialiste, întărirea răspunderii in muncă, a
ordinii și disciplinei în activitatea comu
niștilor, a organelor și organizațiilor de
partid, a organelor de stat, a conducerilor
colective, a organizațiilor de masă și ob
ștești, întregului personal muncitor.
întreaga perioadă de pregătire a Con
gresului trebuie să constituie un nou prilej
de afirmare plenară a profundului demo
cratism existent în partidul nostru, de an
trenare largă și participare nemijlocită a
comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii
la organizarea și conducerea întregii ac
tivități, la luarea șl înfăptuirea hotărîrilor.
Activitatea organizatorică și politicoeducativă desfășurată, de organele șl orga
nizațiile de partid in perioada premergă
toare Congresului trebuie să ducă la an
gajarea fermă a membrilor de partid, a
tuturor cetățenilor, fără deosebire de na
ționalitate, la traducerea în viață a politicii
interne și externe a partidului și statului,
întărirea unității întregului popor în cadrul
Frontului Democrației și Unității Socialiste,
sub conducerea politică a Partidului Co
munist Român pentru înfăptuirea Progra
mului partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de înain
tare spre comunism.
I. Congresul al Xlll-lea al Partidului
Comunist Român va avea loc în zilele de
19-23 noiembrie 1984, cu următoarea or
dine de zi :

2.
3.

4.
5.

Comunist Român în perioada
dintre Congresul al Xll-lea și
Congresul al Xlll-lea și sarcinile
de viitor ale partidului.
Raportul Comisiei Centrale de
Revizie.
Proiectul de Directive ale Con
gresului al Xlll-lea al Partidului
Comunist Român cu privire la
Planul național unic de dezvol
tare economico-socială a Româ
niei pentru perioada 1986-1990
și orientările pină în anul 2000.
Modificarea unor prevederi ale
Statutului Partidului Comunist
Român.
Alegerea secretarului general al
Partidului Comunist Român, a
Comitetului Central al partidului
și a Comisiei Centrale de Re
vizie.

II. Norma
de
reprezentare
pentru
alegerea delegaților la Congres va fi de
un delegat la 1 100 membri de partid, luindu-se ca bază efectivul partidului; la 30
septembrie 1984, la Congres urmînd să
participe circa 3127 delegați, aleși în
conferințele organizațiilor județene de
partid și în Conferința organizației de
partid a municipiului București.
1. In afara delegaților aleși, la Congres
vor participa, ca invitați, membri de
partid cu stagiu din ilegalitate, activiști
ce partid, de stat, ai organizațiilor de
masă și obștești, cadre de conducere din
industrie, construcții, transporturi, circula
ția mărfurilor, agricultură, muncitori, in
gineri și tehnicieni fruntași în întrecerea
socialistă, oameni de știință, artă și lite
ratură.
2. La Congres vor fi invitate delegații
ale partidelor comuniste, socialiste, demo
cratice, ale mișcărilor de eliberare na
țională și ale altor organizații progresiste,
șefii misiunilor diplomatice acreditați la
București, corespondenți Oi presei străine.
III. In perioada premergătoare Congre
sului se vor organiza, in conformitate cu
prevederile Statutului, Partidului Comunist
Român, adunări sau conferințe pentru
dări de seamă și alegeri în toate organi
zațiile locale ale partidului. Acestea vor
fi eșalonate astfel ;

1. Raportul Comitetului Central cu
privire la activitatea Partidului

— Intre 1 septembrie-15 octom
brie 1984 vor avea loc adunări ge
nerale ale organizațiilor de bază și

adunări sau conferințe ale organi
zațiilor de partid din întreprinderi,
instituții, unități agricole și ale or
ganizațiilor de partid comunale.
— Intre 5-20 octombrie 1984 vor
avea loc conferințele organizațiilor
municipale, orășenești și ale orga
nizațiilor de partid ale sectoarelor
Capitalei,
— Intre 25 octombrie-10 noiem
brie 1984 se vor desfășura confe
rințele organizațiilor județene de
partid și Conferința organizației, de
partid a Capitalei, lucrările aces
tora urmînd să dureze o zi.
Conferințele organizațiilor județene de
partid vor avea următoarea ordine de zi :
- Darea de seamă asupra acti
vității
comitetului județean
de
partid
- Raportul comisiei de revizie
județene
- Dezbaterea proiectelor docu
mentelor Congresului al Xlll-lea al
Partidului Comunist Român
— Planul de dezvoltare economi
co-socială a județului în anii
1986—1990
- Alegerea comitetului județean
de partid, a comisiei de revizie ju
dețene, a delegaților pentru Con
gresul al Xlll-lea al Partidului Co
munist Român și desemnarea candidaților pentru Comitetul Central
și Comisia Centrală de Revizie.

IV. Alegerea organelor de conducere
și a delegaților pentru conferințele orga
nizațiilor de partid, precum și pentru Con
gresul al Xlll-lea al P.C.R. și desemnarea
candidaților pentru organele imediat su
perioare ale organizațiilor de partid se
vor face potrivit normelor înscrise în Sta
tutul Partidului Comunist Român Și în In
strucțiunile Comitetului Central cu privire
ia alegerea organelor locale de partid.
In organele locale de partid și ca dele
gați la Congresul al Xlll-lea al Partidului
Comunist Român vor trebui aleși cei mai
buni membri ai partidului, muncitori, ță
rani și intelectuali care prin activitatea
desfășurată se situează în primele rinduri.
ale luptei pentru traducerea in viață a
politicii interne și externe a partidului și
statului nostru, manifestă inițiativă și spi
rit revoluționar, militează cu consecvență,

pasiune comunistă și devotament pentru
înfăptuirea Programului partidului, se bu
cură de stima și încrederea colectivelor
de oameni ai muncii în care își desfă
șoară activitatea, au strînse legături cu
masele și o comportare exemplară în so
cietate și familie, corespund întocmai cri
teriilor politice,
morale și profesionaie
stabilite în documentele de partid. In or
ganele de partid și ca delegați la Con
gresul partidului vor fi aleși un număr
corespunzător de membri de partid din
rîndul femeilor și al tinerilor, precum și
al naționalităților conlocuitoare, astfel
incit structura acestora să reflecte compo
ziția socială, pe sexe, vîrstă și naționali
tăți a membrilor de partid și a populației
din țara noastră.
V. In conformitate cu prevederile Sta
tutului Partidului Comunist Român, nu
mărul candidaților propuși în organele
de partid va fi mai mare decît al celor
ce urmează a fi aleși cu cel puțin o
treime.
VI. Candidații centrali propuși pentru
organele de conducere ale partidului vor
fi desemnați de Comitetul Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Partidului
Comunist Român.
VII. Propunerea privind alegerea secre
tarului general al partidului se va face
de către Plenara Comitetului Central al
Partidului Comunist Român.
Propunerea Comitetului Central privind
alegerea secretarului general al partidu
lui va fi dezbătută in adunările generale
de partid din întreprinderi, instituții, uni
tăți agricole și în conferințele organiza
țiilor de partid comunale, orășenești, mu
nicipale și județene.
VIII. Pe baza principiului centralismului
democratic, a normelor larg democratice
instituite în întregul nostru partid, se sta
bilește, în vederea reprezentării propor
ționale a organizațiilor de partid județe
ne în organele centrale ale partidului, că
un membru al Comitetului Central va fi
ales la 13 000 membri de partid, iar un
membru .supleant al Comitetului Central
va fi ales la 19 000 membri de partid.
Cadrele alese în Comitetul Central al
partidului vor fi în proporție de circa 2/3
din organizațiile județene de partid, iar
circa 1/3 din activul central de partid și
de stat.
6
— La stabilirea compoziției candidaților
pentru Comitetul Central al partidului se

vor avea in vedere
națională, pe sexe și
văzute la alegerea
Congresul al Xlll-lea

compoziția socială,
celelalte criterii pre
delegaților pentru
al partidului.

IX. Numărul membrilor comitetului ju
dețean de partid se va stabili în func
ție de efectivul organizației județene de
partid, după cum .urmează :

—
—
—
—
-

pină la 40 000 de membri
intre 40 000- 50 000
intre 50 000- 60 000
între 60 000- 70 000
între 70 000- 80 000
între 80 000- 90 000
între 90 000-100 000
peste 100 000

1
1
1
1
1
1
- 1\
- 1’

-

la 500
la 600
la 700
la 800
la 900
la 1 000
la 1 100
la 1 200

— Organizația municipală de partid
București va alege la 2 600 membri de
partid un membru in comitetul municipal,
dar nu mai mult de 151 de membri.
— Numărul membrilor comitetelor jude
țene de partid nu va fi mai mic de 71 și
mai mare de 103.
— Numărul membrilor supleanți ai co
mitetelor județene și Comitetului muni
cipal de partid București nu va depăși
jumătate din totalul membrilor organului
de partid respectiv.

★

Ținînd seama de complexitatea și în
semnătatea deosebită ale sarcinilor poli
tice, economice și sociale la înfăptuirea
cărora este chemat să participe întregul
nostru popor, este necesar ca in perioada
de pregătire și organizare a Congresului
partidului, a adunărilor și conferințelor
pentru dări de seamă și alegeri să se
afirme mai puternic rolul partidului de
forță politică conducătoare, centru vital
al întregii națiuni, să crească necontenit
spiritul cfitic, revoluționar, de muncă și
luptă, să se întărească și lărgească per
manent legăturile cu masele de oameni
ai muncii de la orașe și sate, să se per
fecționeze stilul și metodele de muncă ale
organelor și organizațiilor de partid în
vederea sporirii capacității lor organiza
torice și politice de mobilizare și unire a
tuturor forțelor pentru realizarea Progra
mului partidului, pentru edificarea socia
lismului și comunismului în scumpa noas
tră patrie.

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERILE PLENAREI

Propunerea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
privind realegerea, la Congresul al Xlll-lea al partidului,
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de
secretar general al Partidului Comunist Român
PREZENTATĂ DE TOVARĂȘUL MANEA MĂNESCU
Stimați tovarăși,
Din însărcinarea Comitetu
lui Politic Executiv, imi re
vine onoarea să supun apro
bării plenarei Comitetului
Central ca, Ia Congresul al
Xlll-lea, in funcția supremă
de secretar general al Parti
dului Comunist Român să fie
reales
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cel mai iubit fiu
al poporului, genial strateg
revoluționar, ctitorul Româ
niei moderne. (Aplauze și
urale puternice, prelungite.
Se scandează „Ceaușescu —
P.C.R. I“).
Adoptată in unanimitate,
cu sentimente de profundă
satisfacție, de către Comite
tul Politic Executiv, această
propunere izvorăște din dra
gostea, admirația, respectul
și recunoștința comuniștilor,
ale întregului nostru partid
și popor față de proeminen
ta personalitate a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, strălucit
militant revoluționar și Pa'
triot înflăcărat, care și-a dec'icat întreaga viață și activi
tate împlinirii idealurilor de
libertate și independență ale
națiunii noastre, triumfului
revoluției socialiste, înflori
rii necontenite a patriei, co
laborării și păcii în lume. (Anlauze puternice, prelungite.
Se scandează „Ceaușescu —
P.C.R. !“).
Eminent conducător al
partidului și statului, ilustru
glnditor comunist, tribun re
voluționar, călit la școala
luptei clasei muncitoare pen
tru apărarea intereselor vi

tale ale poporului român,
personalitatea eroică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu
s-a întipărit pentru totdeau
na — in cei peste 50 de ani
de activitate revoluționară
— in conștiința întregului
partid, a intregului popor.
Istoria națională a înscris în
paginile ei de glorie contri
buția fundamentală a secre
tarului general al partidului
nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, Ia edificarea so
cietății socialiste multilateral
dezvoltate in România, Ia
Împlinirea idealurilor supre
me de independență, de
dreptate socială și națională,
de bunăstare, progres si civi
lizație.
Mărețele infăptuiri din anii
de după cel de-al IX-lea
Congres, afirmarea puternică
a rolului partidului de cen
tru vital al națiunii noastre
socialiste și al democrației
muncitorești,
dezvoltarea
fără precedent a forțelor de
producție, perfecționarea re
lațiilor de producție în soci
etatea românească, progresul
continuu al științei, invățămintului și culturii, creșterea
bunăstării materiale și spiri
tuale, indisolubil legate de
numele secretarului nostru
general, dau strălucire celei
mai rodnice perioade din
viața patriei, pe care Între
gul nostru popor, cu demni
tate și îndreptățită mindrie
patriotică, o numește „Epoca
Ceaușescu". (Aplauze și urale
puternice.
Se
scandează
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

^Stimați tovarăși,
Comitetul Politic Executiv
iși exprimă ferma convinge
re că propunerea pe care o
prezintă în fața plenarei Co
mitetului Central de realege
re a tovarășului Nicolae
Ceaușescu Ia Congresul al
Xlll-lea in funcția supremă
de secretar general al parti
dului întrunește consensul
național și este in deplină
concordanță cu interesele vi
tale ale națiunii noastre so

și în destinul luminos al țării,
întregul partid șl popor știu că
rolul determinant in fundamen
tarea acestui important docu
ment programatic revine secre
tarului nostru general.' tovarășul
forte de producție dintre cele 'Nicolae
Ceaușescu, de numele și
mai moderne, care asigură o
căruia sint nemi.ilociț
înaltă productivitate a muncii activitatea
toate succesele repurtate
sociale, o utilizare superioară a legate
in ultimele două decenii de edi
capacității creatoare a oameni
ficare a României socialiste.
lor muncii, un nivel de viață ri
După ce s-a referit la activi
dicat și un grad de cultură șl
tatea desfășurată de organiza
civilizație pe măsura nobilelor
țiile de. partid pentru recupera
idealuri pentru care a luptat in
întreaga sa istorie poporul rea unor restanțe și îndeplinirea
planului in toate sectoarele eco
român.
nomiei, vorbitorul a spus : Prin
Este locul să afirm cum. prin
măsurile
luate pină în prezent
realismul și cutezanța lui. prin
și prin cele pe care le vom apli
strălucita viziune comunistă,
fermitatea și spiritul partinic ca in continuare, vă asigurăm,
mult stimate tovarășe secretar
care-I definesc, proiectul de
general, că vom recupera res
Directive reflectă concepția po
tanțele în întregime, astfel incit
litică și soclal-economică a to
să întlmpinăm măreața sărbă
varășului Nicolae Ceaușescu. în
toare națională de la 23 August
crederea sa nestrămutată în
cu sarcinile realizate integral
forțele creatoare ale poporului

PAVEL ARON
Mult Iubite șl stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
(
Doresc de la început să ex
prim adeziunea deplină la pre
vederile proiectului de Directive
ale Congresului al Xlll-lea al
partidului, care prefigurează cu
clarviziune științifică și consec
ventă revoluționară linia strate
gică generală a partidului și
orientările tactice pentru dez
voltarea economică, socială si
politică a tării in perioada
1986—1990. Putem spune cu sa
tisfacție, vie recunoștință și
mindrie patriotică, că. prin în
făptuirea prevederilor proiectu
lui de Directive. România anu
lui 2000 se va caracteriza prin

Personalitate de înalt pres
tigiu și autoritate a vieții
politice contemporane, mili
tant de scamă al mișcării
comuniste și muncitorești
mondiale, tovarășul Nico.ae
Ceaușescu, a cărui contribu
ție la ridicarea prestigiului
României in lume este fun
damentală, a desfășurat și
desfășoară o rodnică activi
tate internațională pentru
promovarea nobilelor idei
ale înțelegerii și cooperării,
pentru afirmarea principiilor
independenței și suveranită
ții, neamestecului in treburi
le interne, dezvoltării- libere
a fieoărei națiuni. Sînt larg
cunoscute pe toate meridia
nele globului și se bucură ds
o unanimă apreciere strălu
citele inițiative ale președin
telui României, consacrate
dezvoltării colaborării și pri
eteniei intre popoare, înfăp
tuirii dezarmării, salvgardă
rii păcii pe planeta noastră,
făuririi unei lumi mai bune
și mai drepte. (Aplauze pu
ternice).

cialiste, ale clasei muncitoa
re, ale intregului nostru po
por. (Aplauze puternice, pre
lungite. Urale. Se scandează
„Ceaușescu și poporul !“).
Această legitimă reinvestire constituie cea mai sigură
garanție că istoricele hotărlri
ce vor fi adoptate de Con
gresul al Xlll-lea vor fi exemplar indeplinite, că po
porul român, strins unit io
jurul partidului, al secretaru
lui său general, va înfăptui
neabătut programele de dez
voltare economico-socială a
țării, asigurind înaintarea
continuă a Republicii Socia
liste România spre țelurile
luminoase ale socialismului
și comunismului, sub condu
cerea înțeleaptă și clarvăză
toare, a marelui și iubitului
nostru conducător, eroul na
țional al poporului român,
tovarășul Nicolae Ceaușescu!
(Urale puternice, prelun
gite. Aplauze. Se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu — România, sti
ma noastră și mindria !“).
Vă propun, stimați tovarăși,
ca plenara Comitetului Cen
tral să adopte o hotărîre pri
vind realegerea, la Congresul
a! Xlll-lea, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în înalta
funcție de secretar general
al Partidului Comunist Ro
mân 1 (Aplauze puternice,
prelungite. Urale. Se scan
dează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. !“. „Ceaușescu —
România, stima noastră și
mindria !“).

atit la producția fizică și netă,
cit și la ceilalți indicatori. .
Avind in vedere că în județul
nostru exportul deține o ponde
re de peste 40 la sută din va
loarea producției-marfă, comi
tetul județean de partid a acor
dat o atenție deosebită asigură
rii unor ■ produse de calitate,
competitive pe piața externă.
Prin măsurile pe care le-am
luat, vă asigurăm că vor fi rea
lizate în întregime contractele
încheiate la export.
Vă raportăm că indicațiile
date de dumneavoastră privind
modernizarea producției de va
goane și mașini-unelte. introdu
cerea unor tehnologii noi, mo
derne, care să conducă la valo
rificarea mai eficientă a mate
riilor prime, combustibililor șl
energiei, la creșterea parametri
lor tehnico-funcționali ai pro
duselor fabricate se Înfăptuiesc
cu succes.

in ce privește.,investițiile. ,c.a>rr
urmare a măsurilor , luate, s7a
intensificat ritmul lucrărilor la
centrala electrotehnică pe lignit,
s-au creat toate condițiile pen
tru punerea in funcțiune Ia ter
menul stabilit a abatorului de
925 mii de tone, iar in aceste
zile vom Începe probele tehno
logice la instalația de amo
niac II de pe platforma Com
binatului de îngrășăminte chi
mice, Vă informăm, totodată,
că am luat toate măsurile pen
tru realizarea integrală a pla
nului de construcții de locuințe
Si social-culturale
prevăzute
pentru acest an.
După ce a subliniat acțiunile
întreprinse in domeniul agricul
turii. in încheiere, vorbitorul a
spus : Vă rog să-mi permiteți
ca in cadrul plenarei Comitetu
lui Central. exprimind cele mai

alese sentimente de fierbinte
dragoste., de .profund .respect si
înaltă prețuire față de condu
cătorul iubit al partidului și
statului
nostru. ' tovarășul
Nicolae Ceaușescți. fată de eminenta sa , personalitate de
militant comunist și înflăcărat
patriot ale cărui strălucite ca
lități și a cărui prezentă eroică
ne parcursul a mai bine de 50
de ani în lupta, poporului ro
mân pentru eliberarea naționa
lă si socială, pentru socialism
si-au pus amprenta asupra tu
turor evenimentelor importante
ale istoriei românești contem
porane. dind totdeauna dovadă
de clarviziune politică si știin
țifică. de curaj și dirzenie re
voluționară. să mă alătur cu
nețărmurită bucurie si entu
ziasm propunerii de a fi reales
în inaltâ funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist
Român.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

LEONARD CONSTANTIN
Mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Asemenea întregii țări, ase
menea întregului popor, și pen
tru județul Iași dezbaterea și
însușirea proiectului de Direc
tive ale Congresului al Xlll-lea
al partidului cu privire la pla
nul cincinal pe 1986—1990 și li
niile directoare ale dezvoltării
economico-sociale pină in anul
2000 și a proiectelor Planului
național unic și al dezvoltării
agriculturii pe anul 1985' consti
tuie momente de adincă satis
facție și profund optimism.
Bilanțul consemnat de po
porul nostru, ca si direcțiile
viitoare de acțiune sint strins
corelate cu progresele din do
meniul științei și tehnicii, care
cunosc o tot mai profundă afir
mare de cind la conducerea
acestor activități se află pro
eminenta personalitate a cerce
tării științifice si vieții politice,
tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu.
Din perspectiva luminoasă a
remarcabilelor
infăptuiri de
pină acum, privim indicatorii
de plan stabiliți pentru anul
1985 și viitorul cincinal ca . o
garanție sigură a realizării sar
cinilor de bază ale făuririi so
cietății socialiste multilateral
dezvoltate.
Sintem constienți că in fun
damentarea unor asemenea te
luri cutezătoare, un rol deter
minant îl are realizarea inte
grală a planului pe acest an și.
de aceea, acționăm cu toată
răspunderea pentru mobilizarea
capacității și forțelor de care
dispunem in vederea soluțio
nării operative a problemelor
pe care le ridică activitatea economică și socială in profil
teritorial, la nivel județean.
în acest spirit, raportăm con
ducerii partidului, dumneavoas
tră. mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că
organizația iudeteană de partid
Iași a realizat pe primele 5 luni
ale anului principalii indicatori
în industrie, construcții sl trans
porturi.
Acționînd în spiritul indicații
lor dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, am analizat in fie
care întreprindere și pe fiecare
produs posibilitățile de reducere

a restanțelor la producția fizică
și sintem hotăriți să ne mobili
zăm mai bine forțele și, pe baza
sprijinului acordat de ministere
le economice, să asigurăm reali
zarea -integrală a indicatorilor
de plan, a producției fizice și a
laturilor calitative, de eficiență.
Vorbitorul s-a referit apoi la
o serie de măsuri întreprinse
pentru creșterea producției agricole vegetale și animale, pen
tru onorarea obligațiilor la fon
dul de stat.
în continuare, vorbitorul s-a
referit la sarcinile puse in viitor
în fața economiei județului,
arătînd că organizația județeană
de partid, oamenii muncii din
județul Iași văd in aceste ni
veluri, sensibil superioare reali
zărilor din acest an, o elocventă
expresie a realismului politicii
partidului nostru, a increderii
cu care sint înconjurați din
partea conducerii partidului, a
grijii pe care secretarul general
al partidului o acordă dezvoltă
rii armonioase a întregii țări.
Vă rog să-mi permiteți ca, in
numele celor peste 100 000 de
membri ai organizației județene
de partid, al tuturor oamenilor
muncii din județul Iași, să sus
țin cu mindrie patriotică propu
nerea ca, la Congresul al
Xlll-lea, in suprema funcție de
secretar general al Partidului
Comunist Român să fie reales
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel
mai iubit și devotat fiu al nați
unii române, patriot înflăcărat
și militant neobosit pentru afir
marea liberă și independentă a
patriei, eminentă personalitate
a vieții politice contemporane. O
asemenea propunere izvorăște
din dorința unanimă a tuturor
oamenilor muncii din țara
noastră, reprezintă recunoaș
terea calităților remarcabile
ale personalității tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a clarviziunli și abnegației revoluționare
cu care conduce destinele po
porului și ale partidului, a con
tribuției sale esențiale la elabo
rarea și înfăptuirea politicii In
terne și externe a partidului și
statului nostru, la dezvoltarea
creatoare a gindirii materialist
dialectice. Susținem o asemenea
propunere, știind că tot ceea ce
am realizat in perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea —
cea mai fertilă șl cea mai bo
gată din istoria neamului româ

nesc — poartă amprenta glndi,rii, • cutezanței și acțiunii de
excepție a secretarului general
al partidului, toate acestea con-

stituind temeiul de a denumi cu
îndreptățită mindrie anii pe
care-i trăim drept „Epoca
Ceaușescu".
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SZASZ IOSIF
Mult stimate și iubite to
varășe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați
tovarăși,
Doresc ca de la această înaltă
tribună să-mi exprim cu deo
sebită satisfacție și mindrie pa
triotică adeziunea totală ca fo
rumul național al comuniștilor
să reinvestească pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu în suprema
funcție de sșeretar general al
Partidului Comunist Român.
Valoarea deosebită a acestei
propuneri și înalta ei semnifi
cație politică constă in aceea că
ea reflectă pe deplin conștiința
intregului partid, fiind o stră
lucită expresie a uriașului pres
tigiu, a demnității și increderii
desăvirșite de care se bucură
tovarășul Nicolae Ceaușescu in
rîndul partidului, al poporului
român, a devotamentului fără
margine cu care este urmat de
națiunea noastră socialistă. Pen
tru fiecare dintre noi, pentru
fiecare
comunist,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu oferă cel mai
înalt exemplu de muncă și
viață, consacrîndu-și gindirea
creatoare, dîrzenia, acțiunea re
voluționară, cutezanța și tena
citatea inegalabile înfăptuirii
celor mai înalte năzuințe ale
poporului român, a idealurilor
de dreptate, libertate, indepen
dență, bunăstare, pace și pro
gres sociali'1 Realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu in cea
mai înaltă învestitură a parti
dului nostru reprezintă garan
ția sigură că poporul român va
păși, in continuare, cu aceeași
consecvență și avînt pe drumul
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a construc
ției societății comuniste.
Doresc, de asemenea, să sub
liniez că aprob intru totul pro
punerile prezentate plenarei
privind pregătirea și convocarea
Congresului al Xlll-lea al Parti
dului Comunist Român.
Proiectul de Directive ale
Congresului al Xlll-lea al
partidului. Planul național unic
de dezvoltare economico-socială
a țării pe anul 1985 și celelalte
documente supuse dezbaterii
plenarei ne dau o imagine con
vingătoare a minunatelor per
spective ce se deschid in fața
tării pină la sfirșitul acestui
pecol, prin aplicarea hotărîrilor
ce vor fi adoptate de apropiatul
forum național al comunlș'ilor.
Aceste documente — model de

fundamentare și previziune ști
ințifică, de dimensionare și co
relare realistă a necesităților
țării cțl capacitatea creatoare a
clasei muncitoare, a întregului
popor — poartă, la fel ca în
treaga politică a partidului și
statului nostru, amprenta pu
ternicei personalități a secreta
rului general al partidului, pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, sub a cărui condu
cere strălucită poporul nostru a
dobîndit succese mărețe in is
toria sa.
Directivele Congresului al
Xlll-lea al partidului — a spus
în continuare vorbitorul — pre
văd. într-o concepție unitară,
creșterea rolului științei și teh
nologiei in toate domeniile de ac
tivitate. care să după la introdu
cerea și mai rapidă a tot ce este
avansat, in vederea soluționării
unor probleme mari cu privire
la asigurarea bazei de materii
prime, a independenței energe
tice; ridicarea nivelului calitativ
al produselor, accelerarea pro
cesului de automatizare și alte
le. care să ducă la creșterea
eficientei economice în toate do
meniile de activitate. La elabo
rarea acestor sarcini și ori
entări de importanță covîrșitoare pentru economia Româ
niei, un rol hotăritor îl are
tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu. care,
prin activitatea laborioasă pe
care o desfășoară ca prim
vlceprim-ministru al guvernului,
ca președinte al Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehno
logie, prin aportul nemijlocit la
dezvoltarea creației științifice
din țara noastră și de peste ho
tare, și-a cucerit aprecierea
unanimă din partea numeroase
lor foruri științifice din întreaga
lume, stima și prețuirea deose
bită din partea întregului nostru
popor.
în încheiere, vă rog să-ml
permiteți să vă asigur, stimate
tovarășe secretar general, că
oamenii muncii — români și
maghiari — din județul nostru
vor munci cu pasiune și dăruire
pentru realizarea tuturor sarci
nilor ce le revin, intimpinind
astfel cu rezultate dintre cele
mai importante mărețele eveni
mente politice care vor avea loc
in viața partidului și poporului
nostru : cea de-a 40-a aniversa
re a revoluției de eliberare
socială șl națională, antifascistă
șl antiimperialistă și cel de-al
XÎII-Iea Congres al Partidului
Comunist Român.
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NICOLAE MIHALACHE
Mult stimate tovarășe secre
tar general NiCoIae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Proiectul de hotărîre supus
aprobării plenarei Comitetului
Central privind realegerea to-

varășulul Nicolae Ceaușescu in
înalta funcție de secretar gene
ral al partidului reprezintă
voința unanimă a națiunii noas
tre și constituie garanția sigură
a mersului ferm al României pe
drumul edificării socialismului
și comunismului. Aducem, cu

(Continuare în pag. a IV-a)
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ții mașinile și utilajele de înal
tă tehnicitate.
buie să participe activ și să se ri
Am citit chiar ieri că un ziar
dice la nivelul celor mai înalte
din Peru și-a, reamintit că, pe
cuceriri ale științei și tehnicii
timpuri, erau oameni care spuneau
mondiale.
că dacă cineva va produce trac
Pornind de la aceste orientări
toare în România, se vor așeza în
generalei se are în vedere ca pro
fața lor. Desigur, ziarul acesta, din
ducția industrială-marfă să fie în
Peru, subliniază ce mari realizări
1990 cu 33 la sută mai mare față
a făcut România; și cheamă oe
de 1985, producția netă — cu 61 la
aceia care se îndoiau că vom pu
sută, producția agricolă — cu 29
tea produce tractoare să se așeze
la sută, venitul național — cu 44
acum in fața acestora. (Animație
la sută, iar activitatea de comerț
în sală, aplauze). Desigur, trac
exterior — cu 40 la sută.
toarele reprezintă un lucru foarte
O atenție deosebită urmează să
important. Dar noi avem mașini
fie acordată creșterii productivită
și utilaje mult mai moderne si
ții muncii — care va trebui să fie
mult mai avansate decît tractoare
cu cel puțin 60 la sută mai mare
le. Practic, nu există ramură de
față de 1985 — cit și creșterii efi
activitate în care industria româ
cientei și rentabilității întregii ac
nească să nu se poată angaja să
tivități economico-sociale.
producă orice utilaje la nivelul
tehnicii mondiale. Aceasta este
Pe această bază se vor crea con
marea cucerire a revoluției socia
dițiile necesare asigurării mijloa
liste în tehnică, dar mai cu seamă
celor materiale și financiare in ve
în crearea unei clase muncitoare
derea dezvoltării în ritm intens a
patriei noastre, cit și mijloacele . în stare să producă această tehni
că de înalt nivel ! (Aplauze puter
pentru creșterea în continuare a
nice, prelungite).
nivelului de trai, material și spi
rituali, al poporului.
Am creat o intelectualitate teh
nică și științifică puternică, care
Am adoptat, de asemenea, pla
Stăpânește cele mai noi cuceriri ale
nurile de dezvoltare pentru 1985
științei și tehnicii moderne. Cu
în industrie, agricultură și celelal
această intelectualitate, cu acest?
te ramuri de activitate. Cu aces
număr important, de ingineri, de
tea, vom încheia cincinalul 1981—
tehnicieni, de cercetători din toate
1985.
domeniile, acfionînd în strinsă
După cum este bine cunoscut,
unitate cu clasa muncitoare, cu toti
am desfășurat activitatea în acest
oamenii muncii, avem deplina ga
cincinal în condiții economice in
ranție că patria noastră își va
ternaționale grele și, în general,
realiza toate obiectivele privind
în condiții internaționale foarte
dezvoltarea sa în viitor. (Aplauze
complexe. Am avut de învins mul
puternice, prelungite).
te greutăți provocate și de o serie
Și în agricultură, pe lîngă mi
de lipsuri, de contradicții apărute
nunata bază tehnică, modernă ne
în societatea noastră, de care am
care o avem, am creat o țărănime
vorbit pe larg la Conferința Na
nouă, care demonstrează prin în
țională a partidului.
treaga șa activitate că știe să aPutem spune că am reușit să
plice în bune condiții tehnologiile
depășim multe din aceste greutăți,
și cuceririle științei agricole. Avem
să asigurăm dezvoltarea în conti
puternice forțe de ingineri și teh
nuare a patriei noastre în direcții
nicieni agronomi. Toate aceste for
le stabilite de Congresul al XIIte, împreună cu întreaga țărăni
lea și de Conferința Națională ale
me —acfionînd în strinsă alianță
partidului.
cu muncitorimea — ne dău ga
Prin realizarea prevederilor pe
ranția că și agricultura noastră își
1984 și a prevederilor pentru 1985,
va îndeplini sarcinile mărețe care
producția industrială-marfă pe în
îi • revin în viițor. (Aplauze puter
tregul cincinal va fi cu peste 30
nice).
la sută mai mare fată de 1980,
Desigur, este necesar să facem
producția netă cu 57 la sută mai
totul pentru ca prevederile planu
mare, iar producția agricolă va
lui pe acest an să fie realizate in
spori cu circa 30 la sută. Expor
bune condiții, astfel incit întregul
tul va crește cu circa 80 la sută,
cincinal 1981—1985 să fie îndepli
iar venitul national cu peste 45 la
nit și să puneiji, prin aceasta, o
sută. Toate acestea demonstrează
bază trainică pentru dezvoltarea
marile realizări obținute — chiar
viitoare a patriei noastre.
în aceste condiții grele — în cin
Chiar în asemenea împrejurări
cinalul
1981—1985,
capacitatea
economice, mondiale, de care., am
creatoare a poppru^uj y.țțgșțisu, a
partidului, a claseii- muncitdarerli vorbit,, prin realizarea a.cesțor clou;!,-,
planuri cincinale, care constituie
care își îndeplinește cu cinste mi
etape hotărîtoare ale realizării
siunea de forță politică conducă
Programului partidului, și în acest
toare a societății noastre, în toate
deceniu al anilor ’80—’90 vom reuși
domeniile. (Aplauze puternice, în
să parcurgem un drum important
delungate).
în dezvoltarea generală a patriei
După cum se poate vedea, dragi
noastre. Vom face astfel încît ve
tovarăși, pornim la dezvoltarea în
nitul național să crească de peste
continuare a patriei noastre de la
două ori, productivitatea muncii
o puternică bază tehriico-materiatot de peste două ori, producția
lă. Avem o industrie modernă, pu
industrială-marfă — de 1.8 ori. La
ternică, dotată la nivelul tehnicii
fel, vom obține rezultate impor
mondiale. Am obținut rezultate
tante și în alte domenii de activi
mărețe în agricultură, în știință,
tate.
în cultură. Dispunem, ma? cu sea
Tocmai pe această bază avem
mă, de o puternică clasă munci
dreptul să privim cu încredere" și
toare, care și-a însușit, intr-o peJ
prevederile din Directive referi
rioadă relativ scurtă, cele mai. noi
toare la înfăptuirea vastului pro
cunoștințe profesionale și tehnice
gram de construcții de locuințe și
și este astăzi în stare să mînuiasde alte lucrări sociale, de asigurare
că și să conducă în bune condi

. a ridicării în continuare a bunăstă
rii materiale și spirituale a poporu
lui — țelul suprem al politicii
partidului, esența societății socia
liste multilateral dezvoltate pe care
o realizăm în România. (Aplauze
puternice, prelungite).

Dezbaterea largă în partid a tu
turor problemelor care le-am dis
cutat la plenara noastră — și care
au fost adoptate în unanimitate —
trebuie să asigure o bună înțele
gere de către întregul partid a im
portanței acestor hotărîri, să întă
rească spiritul de muncă al fiecărei
organizații, al fiecărui comunist.
Stimați tovarăși,
Această largă dezbatere în partid
trebuie să ducă, în continuare, la
Am adoptat în unanimitate toate
o dezvoltare și mai puternică a de
documentele pe care le-am dezbă
mocrației de partid, a participării
tut. Acum hotărîtor este să trecem
active a organizațiilor, a membri
cu toate forțele la activitatea prac
lor de partid la adoptarea tuturor
tică pentru realizarea lor. Sîntem
hotărîrilor și programelor de dez
în preajma celei de-a 40-a aniver
voltare a patriei noastre, de făuri
sări a victoriei revoluției de elibe
re a noii orînduiri sociale.
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă, care a des
în strînsă legătură cu aceasta,
chis calea tuturor marilor transfor
trebuie să facem totul pentru per
mări revoluționare și făuririi so
fecționarea în continuare a siste
cialismului în România. Trebuie să
mului democrației muncitoreștiînțîmpinăm acest eveniment cu re
revoluționare,. pentru asigurarea
zultate mărețe în toate domeniile.
participării tot mai active a tutu
Să acționăm în vederea întîmpinăror oamenilor muncii, fără deose
rii Congresului al XlII-lea punînd
bire de naționalitate, a întregului
pe primul plan, în centrul întregii
popor la conducerea tuturor sec
activități, realizarea planului pe
toarelor de activitate.
acest an în toate sectoarele — în
Să nu uităm nici un moment că
industrie, agricultură, în celelalte
partidul nostru, care și
*-a
asumat
sectoare. — îndeplinirea sarcinilor
răspunderea în fața întregii na
de export și a tuturor indicatorilor
țiuni. de a conduce poporul spre o
pentru acest an, precum și pregă
societate nouă, trebuie să asigure
tirea temeinică a planului pentru
și cele mai largi libertăți și drep
1985.
turi democratice poporului. Prin
Este necesar să avem permanent
întreaga activitate, prin buna
în vedere că activitatea de partid,
funcționare a sistemului democra
activitatea consiliilor oamenilor
tic — unic în felul său — să de
muncii, a tuturor organelor de stat
monstrăm, în viață, superioritatea
și de partid trebuie să se materia
democrației socialiste, a democra
lizeze și să se afirme în felul în
ției în care poporul a devenit
care se acționează pentru asigu
stăpîn pe destinele sale și își fău
rarea dezvoltării economico-sociale
rește în mod conștient propriul său
a patriei noastre. Aceasta consti
viitor, liber și independent ! (Atuie problema fundamentală a ac
plauze puternice; se scandează
tivității partidului nostru în toate
„Ceaușescu și poporul!").
domeniile de activitate !
în larga dezbatere ce va avea
Va trebui să acordăm o mare
loc în partid, să acordăm o atenție
atenție problemelor agriculturii —
corespunzătoare analizei activită
și aș dori să atrag atenția asupra
ții intr-un spirit critic și autocritic,
măsurilor pentruo strîngerea în cele
trăgînd concluziile necesare atît
mai bune condiții a recoltei de pădin ceea ce e bun, cît și din lip
ioase, spre a asigura în felul acesta
suri. Aceasta va asigura găsirea
o bază bună pentru aprovizionarea
celor mai bune căi pentru înlătu
întregii țări.
rarea a tot ceea ce a fost negativ,
Avem toate condițiile să întîmpicit și pentru asigurarea' mersului
năm Congresul al XlII-lea și cea
ferm înainte, în toate domeniile de
de-a 40-a aniversare a victoriei re
activitate. Să acționăm pentru
voluției de eliberare socială .și na
creșterea și mai puternică a răs
țională cu rezultate mărețe în toa
punderii tuturor activiștilor, a tu
te domeniile, inclusiv în realizarea
turor comuniștilor în îndeplinirea
hotărârii partidului privind ridi
sarcinilor de mare răspundere ce
carea veniturilor oamenilor muncii,
le revin fiecăruia în sectorul unde
a nivelului de trai material și spi
își desfășoară activitatea ! Să ac
ritual al poporului nostru. Să fa
ționăm pentru întărirea disciplinei
cem în așa fel încît toate organi
și ordinii, să facem totul pentru
zațiile de partid, toate colectivele
dezvoltarea mai puternică a spiri
de oameni ai muncii să se prezinte
tului revoluționar în muncă, în
la sărbătorirea aniversării revolu
ției de eliberare socială și națio
viață, în lupta pentru.societatea
nală *
*$i- la cel de-al XlIIj-fea’ edriVlVf! ■nouă, socialistă! (Aplauze pu
grtes ăl partidului cu rezultate'cîț
ternice).
mai bune în toate domeniile, să de
Avem permanent în vedere că
monstreze că angajamentele asu
trebuie să ne însușim continuu
mate devin o realitate prin munca
cele mai înalte cunoștințe din toa
și activitatea în deplină unitate a
te domeniile, inclusiv ale cunoaș
partidului și a poporului. (Aplauze
puternice, prelungite).
terii umane, ale dezvoltării socia
Avind în vedere desfășurarea
le. Să stăpînim la perfecție și să
adunărilor generale, a conferințelor
înțelegem bine legile dezvoltării
de partid, este necesar ca, în pre
economico-sociale, tendințele dez
gătirea Congresului, să acordăm o
voltării generale ale omenirii, să
mai mare atenție și să intensificăm
folosim și să aplicăm în mod con
munca politico-ideologică, precum
știent legitățile generale, obiecti
și activitatea educativă de formare
ve, la condițiile concrete din țara
a omului nou, constructor al socia
lismului. Să facem în așa fel încît,
noastră, asigurînd astfel înfăptui
în pregătirea Congresului, să creas
rea neabătută a hotărîrilor pe care
că nivelul ideologic și politic al
le-am adoptat astăzi.
partidului, spiritul său de luptă și
Să acționăm permanent pentru
de combativitate, să crească con
înlăturarea a tot ceea ce este vechi
știința revoluționară, patriotică a
și perimat, pejntru a depăși con
poporului nostru ! (Aplauze puter
nice, prelungite).
tradicțiile care apar în dezvoltarea

societății, pentru promovarea cu
îndrăzneală a noului în toate do
meniile de activitate. Nu trebuie
să existe nici un fel de gîndire sau
practică dogmatică! Nu trebuie, în
nici un fel, să căutăm soluții în
citate sau în trecut! Cunoscînd tre
cutul, cunoscînd și înțelegînd legi
le dezvoltării sociale, să gîndim în
perspectivă, să găsim soluțiile care
răspund dezvoltării contemporane,
cerințelor epocii noastre, făuririi
socialismului și comunismului !
(Aplauze puternice, prelungite).
Avem, deci, nevoie de activiști
de partid — și, aș completa, și de
activiști din rindurile tineretului
comunist — cu un spirit revoluțio
nar, de revoluționari de profesie.
Noi sintem un partid de guvernămînt, dar conducerea societății,
făurirea socialismului și comunis
mului nu se poate face fără buni
activiști și conducători de partid și
de stat, fără revoluționari de pro
fesie. Acești revoluționari trebuie,
intr-adevăr, să cunoască și să stăpinească știința, tehnica și cele mai
noi cuceriri ; dar să fie revoluțio
nari, să acționeze și să fie gata să
dea totul, chiar și viața, dacă e
necesar, pentru cauza poporului,, a
partidului, a socialismului, și co
munismului! (Aplauze puternice,
îndelungate).
Este necesar să acționăm pentru
întărirea și mai puternică a unită
ții partidului, a forței de luptă și a
combativității sale în toate dome
niile de activitate. Dar nu trebuie
să uităm nici un moment că forța
partidului constă in membrii săi,
că, așa cum sînt membrii partidu
lui, așa cum sînt combativitatea și
nivelul lor general de cunoștințe,
spiritul lor revoluționar — așa este
și.partidul nostru! Deci, pentru a
avea un partid combativ, unit și
puternic, trebuie să avem comu
niști cu o conștiință revoluționară
ridicată, cu înalt nivel de cunoș
tințe generale, revoluționari com
bativi, hotărîți să servească po
porul, socialismul și comunismul !
(Aplauze puternice, îndelungate).
Trebuie să întărim contjnuu ro
lul conducător al partidului în toa
te domeniile de activitate. Așa
cum am menționat nu o dată, aceasta trebuie să se exprime în
felul în care fiecare organizație de
partid, fiecare organism de partid,
fiecare membra al partidului își
îndeplinește rolul și misiunea ce i
s-au încredințat în sectorul său de
activitate.
Să unim puternic întregul popor
în cadrul Frontului Democrației și
Unității Socialiste, sub conducerea
.partidului
aceasta constituind
forța și chezășia mersului neabă
tut înainte, a înfrângerii oricăror
greutăți și a ridicării patriei noas
tre spre cele mai înalte culmi ale
comunismului! (Uralc și aplauze
puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,
Acționăm — și vom acționa,
probabil, și în perioada anilor
următori — în condiții internațio
nale grele, atît din punct de ve
dere economic, cît și politic. Preocupîndu-ne de realizarea obiecti
velor ce ni le propunem pentru
patria , noastră, va trebui să des
fășurăm, în continuare, o activi
tate intensă pe plan internațional,
pentru oprirea cursei înarmărilor,

și îndeosebi a înarmărilor nu
cleare. Să facem totul pentru
triumful politicii de pace și de
colaborare internațională ! (Aplau
ze puternice, prelungite).
Va trebui să participăm activ la
rezolvarea problemelor economice
complexe, să acționăm, îndeosebi,
în strînsă unitate cu țările în curs
de dezvoltare, pentru a ne aduce
contribuția la soluționarea proble
melor subdezvoltării, la realizarea
noii ordini economice mondiale.
Este necesar să acționăm pentru
întărirea continuă a relațiilor
noastre cu țările socialiste —
aceasta constituind un factor per
manent al politicii noastre inter
naționale. Să milităm pentru în
tărirea unității și solidarității
țărilor socialiste — ca un factor
de importanță deosebită al afir
mării forței socialismului, al
luptei pentru pace în lume.
în acest cadru, aș dori să men
ționez, și în plenară, vizita dele
gației de partid și de stat a Româ
niei ,în Uniunea Sovietică, convor
birile avute cu tovarășul Cernenko, cu delegația de partid a Uniu
nii Sovietice. Deși relativ scurtă,
această vizită a permis să se dis
cute .un 'cerc larg de probleme și
să se ajungă la concluzii comune
cu privire la intensificarea acti
vității pentru dezvoltarea relațiilor
între partidele și popoarele noas
tre, cit și pentru întărirea colabo
rării pe plan internațional, în
soluționarea marilor probleme ale
epocii noastre. Putem afirma —
așa cum se spune, dealtfel, și în
hotărirea Comitetului Politic Exe
cutiv — că această vizită, și în
deosebi convorbirile pe care le-am
avut direct cu tovarășul Cernenko
au constituit și vor reprezenta un
moment important în dezvoltarea
relațiilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist
al Uniunii Sovietice, dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică. (Aplau
ze puternice).
Vom acționa, în continuare,
pentru extinderea relațiilor și cu
alte state, cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate, cu
țările papitaliste dezvoltate, în
spiritul principiilor coexistenței
pașnice. Vom milita permanent
pentru afirmarea cu putere, în
relațiile noastre cu alte state și în
relațiile internaționale dintre toa
te țările, a principiilor deplinei
egalități în drepturi, respectului
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile
interne, ' avantajului reciproc, re
nunțării cu desăvîrșire la forță și
la amenințarea cu forța, pentru
respectarea dreptului fiecărui po,por la dezvoltare, liberă, indepen
dentă. așa cum o dorește. (Aplau
ze puternice).
Acționăm pentru ca — tocmai
în asemenea împrejurări interna
ționale — să întărim relațiile cu
partidele comuniste și muncito
rești, cu alte partide socialiste,
social-democrate și democratice,
cu mișcări de eliberare națională,
cu toate forțele progresiste și
antiimperialiste — aceasta reprezentînd un factor important în
lupta pentru progres, pentru de
mocrație și pace.
Acordăm o mare însemnătate
marilor mișcări pentru pace din
Europa și de pe alte continente.
Vom întări colaborarea și solida
ritatea cu acestea, avind convin
gerea fermă că stă în puterea po

poarelor ca, acționînd tot mai
ferm și mai unite, să oprească
cursul periculos al evenimentelor
spre o catastrofă nucleară, să asi
gure reluarea destinderii,. a poli
ticii de soluționare prin tratative
a tuturor problemelor dintre sta
te, de realizare a unei păci trai
nice în lume.
Deși situația internațională este
gravă, privim viitorul cu mare în
credere, pornind de la convingerea
că popoarele, acționînd unite, vor
face să fie oprită actuala politică
periculoasă, vor asigura dezarma
rea, soluționarea problemelor în
mod democratic, în interesul fie
cărei națiuni, vor asigura victoria
rațiunii, a colaborării și păcii pe
planeta noastră ! (Aplauze puter
nice, prelungite).

Stimați tovarăși,
în încheiere aș dori să sublimez
încă o dată că documentele adop
tate, în unanimitate, de plenara
noastră dau o orientare clară în
tregului partid și popor, atît pen
tru activitatea din acest an, cît și
din anul viitor, precum și pentru
activitatea de perspectivă. Este
necesar acum să trecem cu toate
forțele la activitatea practică, orga
nizatorică, pentru realizarea aces
tor hotărîri.
Aș dori să mulțumesc Comite
tului Central al partidului pentru
hotărirea de a propune realegerea
mea, în funcția supremă de secre
tar general al partidului. Vă asi
gur, dragi tovarăși, asigur între
gul partid și întregul popor, că
dacă partidul și Congresul vor adopta această hotărîre, voi acțio
na și în viitor cu toate forțele, cu
toata priceperea, cu întregul spi
rit revoluționar, pentru înfăptui
rea politicii partidului nostru, pen
tru realizarea Programului parti
dului, pentru asigurarea ridicării
patriei pe noi culmi de progres și
civilizație. Voi face totul pentru a
servi întotdeauna poporul, parti
dul, socialismul ! Voi face totul
pentru o politică de pace și cola
borare internațională, fiind con
vins că aceasta răspunde artît in
tereselor poporului nostru, cît și
intereselor tuturor națiunilor lu
mii ! (Urale și aplauze puternice;
se scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. !“).
Avînd convingerea fermă că în
tregul partid și popor vor acționa
în deplină unitate pentru înfăptui
rea hotărîrilor adoptate de plena
ra noastră, a hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea, doresc să urez tu
turor oamenilor muncii, tuturor
comuniștilor, întregului nostru poporis'tțîce.se tot mai mari în întrea
ga lor activitate — pentru întâm
pinarea celei de-a 40-a aniversări
a revoluției de eliberare socială și
națională și a Congresului al
XlII-lea cu rezultate cît mai re
marcabile în toate sectoarele —,
multă sănătate și fericire !
Dumneavoastră vă doresc succe
se în întreaga activitate ! Spor la
muncă, tovarăși ! (Aplauze și
urale prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu și poporul
Toți cei
prezenți in sală se ridică în pi
cioare și aclamă, intr-o atmosferă
de puternică unitate, pentru Parti
dul Comunist Român, pentru secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu).

----------------------------- LUCRĂRILE PLENAREI C C. AL P.C. R.-----------Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, miercuri, 27 iunie, au avut loc lucrările ple
narei Comitetului Central al Partidului Comunist Român.
,
La lucrări au participat, ca invitați, primi-secretari ai comitetelor ju
dețene de partid, cadre din ministere, instituții centrale și organizații de
masă, redactori-sefi ai presei centrale care nu sînt membri ai C.C. al
P.C.R.

- Plenara a adoptat, în unanimitate,
următoarea ordine de zi :
1. Cu privire la convocarea celui
de-al XlII-lea Congres al Partidului
Comunist Român.
2. Proiectul de Directive ale Con
gresului al XlII-lea al Partidului
Comunist Român cu privire la pla
nul cincinal 1986—1990.
3. Raportul cu privire Ia proiectul
Planului național unic de dezvoltare
economică și socială a României pe
anul 1985.
4. Raportul cu privire la proiectul
Planului de dezvoltare a agricul
turii. industriei alimentare, gospo
dăririi apelor si silviculturii în
anul 1985.
în cadrul lucrărilor, din însărci
narea Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., tovarășul Manea
Mănescd a prezentat plenarei Comi
tetului Central al partidului propu
nerea ca, la Congresul al XlII-lea
al partidului, să fie reales în func
ția supremă de secretar general al
Partidului Comunist Român tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
Propunerea ca tovarășul Nicolae
Ceaușescu să fie reales în funcția
supremă de secretar general al
Partidului Comunist Român a fost
primită cu nețărmurită bucurie și
satisfacție, cu profundă și legitimă
mindrie. Participanții, în picioare,
au aclamat și ovaționat îndelung pe
cel mai iubit fiu al națiunii noastre,
scandind, cu multă căldură și însu
flețire, „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu
— România, stima noastră și mindria !“.
Aprobind în unanimitate, din toa
tă inima, propunerea făcută, cei
prezenți au dat expresie sentimen
telor de fierbinte dragoste și aleasă
stimă ale comuniștilor, ale tuturor
fiilor României socialiste față de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
flăcărat revoluționar și patriot, mi
litant de seamă al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale,
personalitate proeminentă a lumii
contemporane, care și-a făcut din
slujirea devotată a partidului, natriei și poporului, a cauzei socialis
mului și păcii țelul suprem al

pilduitoarei sale vieți și activități
revoluționare. Comuniștii, toți oa
menii muncii de pe intreg cuprinsul
țării văd in prezența tovarășului
Nicolae Ceaușescu in fruntea parti
dului, a statului cea mai sigură
chezășie a viitorului fericit al, pa
triei, a independenței și suverani
tății ei, a edificării cu succes in
România a celei mai drepte și uma
ne orînduiri cunoscute in istorie —
orînduirea socialistă și comunistă,
în această manifestare de adîncă
semnificație politică și-au găsit o
nouă și puternică ilustrare,; unitatea
strinsă, indestructibilă . a întregii na
țiuni in jurul partidului, voința fer
mă a poporului nostru de a urma
cu credință și devotament pe condu
cătorul incercat al partidului și sta
tului — tovarășul Nicolae Ceaușescu,
ctitorul celei mai Înfloritoare epoci
din îndelungata istorie a României.
însușindu-și in unanimitate aceas
tă propunere, plenara a adoptat Ho
tărirea Comitetului Central cu pri
vire la realegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu in funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
prezentată de tovarășul Emil Bobu.
Participanții și-au exprimat totala
adeziune față de hotărâre, aplaudînd
puternic, îndelung, scandind cu în
flăcărare „Ceaușescu — P.C.R. !“.
în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii Pavel Aron, Leonard
Constantin, Szasz Iosif, Nicolae Mihalache, Elena Jalbă, Alexandru Necula, Gheorghe Dinu, Florea Marin,
Ion Lieu, Szabo Emerik, Vasile Stoi
ca, Gheorghe Dinu, Gheorghe Țepeș,
Alexandru Orzață, Stefania Ionescu,
Cornel Pacoste. Radu Bălan, Ștefan
Rab, Gheorghe Pană.
1. în legătură cu primul punct de
pe ordinea de zi, plenara a adoptat
în unanimitate Hotărirea cu privire
la convocarea Congresului al XlII-lea
al Partidului Comunist Român.
Elaborate pe baza indicațiilor și
orientărilor
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu. documentele dezbătute
de plenară fixează, cu vigoare și
clarviziune științifică, obiectivele si
nivelurile ce voi- fi realizate in anul
1985, in următorul cincinal, care
deschide o perspectivă largă și lu

minoasă progresului continuu al
țării, marcind trecerea ei intr-un
stadiu nou de dezvoltare economică
și socială.
Dezbaterile au pus în evidență că
aceste documente ilustrează cu pu
tere justețea și realismul politicii
partidului nostru, rolul esențial al
gindirii creatoare, novatoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu în
elaborarea și înfăptuirea acestei po
litici, al cărei scop fundamental îl
constituie înflorirea necontenită a
patriei, bunăstarea intregii societăți,
dezvoltarea multilaterală a omului.
2. Plenara a examinat și aprobat,
în unanimitate, proiectul Directive
lor Congresului al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român cu privire la
dezvoltarea
economico-socială a
României în cincinalul 1986—1990.
S-a subliniat că proiectul pentru
anii 1986—1990 se întemeiază pe
studierea aprofundată a cerințelor
și posibilităților concrete ale dezvol
tării României în viitorul cincinal,
pe rezultatele remarcabile obținute
in cei 40 de ani care au trecut de la
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și, cu deosebire, in
perioada inaugurată de Congresul al
IX-lea al P.C.R., perioadă caracte
rizată prin profunde transformări
petrecute în economie și structura
socială, in modul de gindire și exis
tența oamenilor, in fizionomia in
tregii societăți.
Plenara a relevat că obiectivul
fundamental al viitorului plan cin
cinal il constituie asigurarea condi
țiilor pentru realizarea, in linii
mari, a sarcinilor de bază ale făuri
rii societății socialiste multilateral
dezvoltate, intrarea societății româ
nești într-o etapă hotărîtoare pentru
împlinirea mărețelor prevederi ale
Programului partidului. în acest
scop, se prevede creșterea pe mai
departe, în ritm susținut, a forțelor
de producție prin aplicarea celor
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, valorificarea intr-un inalt
grad a tuturor resurselor materiale
și umane, participarea activă și efi
cientă a țării noastre - la circuitul
economic mondial, sporirea venitului
național, a avuției naționale și, pe
această bază, ridicarea bunăstării
materiale și spirituale a intregului
pooor, asigurarea unei noi calități a
muncii și a vieții.
Orientările și sarcinile stabilite
pentru cincinalul 1986—1990 urmă
resc cu precădere realizarea unei
dezvoltări
economice
intensive,

prin modernizarea, în continuare,
a structurilor de producție, ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, sporirea mai accentuată a
productivității muncii, valorificarea
superioară a materiilor prime, com
bustibililor și energiei, creșterea efi
cienței economice in toate ramurile
economiei naționale. Un accent deo
sebit se va pune. în continuare, pe
lărgirea bazei de materii prime și
energetice, asigurarea unui raport
optim intre industrie și agricultură,
dezvoltarea echilibrată a tuturor
ramurilor economiei naționale, a tu
turor județelor — condiție princi
pală a progresului neîntrerupt și
multilateral al intregii țări, a mer
sului neabătut înainte al României
pe calea socialismului și comunis
mului.
Puternicul dinamism, ce va carac
teriza evoluția economică în urmă
toarea etapă, va fi asigurat de dez
voltarea susținută a industriei — ca
factor hotăritor al creșterii forțelor
de producție, realizarea unei agri
culturi intensive, de înalt randa
ment, intensificarea activității de
cercetare științifică și tehnologică,
amplificarea aportului acesteia la
modernizarea economiei, întărirea,
în continuare, a autoconducerii
muncitorești și autogestiunii finan
ciare. dezvoltarea și adincirea demo
crației muncitorești. Potrivit proiec
tului de Directive, in viitorul cin
cinal vor fi extinse relațiile econo
mice internaționale ale țării noastre.
Va crește mai intens venitul națio
nal, atit prin .sporirea producției de
bunuri materiale și servicii, cit și
prin reducerea ponderii cheltuielilor
materiale in produsul social.-Va fi
înfăptuit un amplu program de in
vestiții, orientat cu precădere spre
extinderea bazei proprii de materii
prime și energetice, punerea în va
loare a noi surse de energie, spre
dezvoltarea și modernizarea indus
triei și agriculturii, a celorlalte sec
toare care contribuie la promovarea
progresului tehnic și ridicarea efi
cienței economice, corespunzător
exigențelor noii etape a revoluției
tehnico-științifice.
înfăptuirea sarcinilor economice
stabilite, creșterea, venitului națio
nal și a productivității muncii, dimi
nuarea costurilor de producție vor
așigura condiții pentru sporirea ve
niturilor oamenilor muncii, extinde
rea volumului și diversificarea des-

facerilor de mărfuri și prestărilor de
servicii, ridicarea generală a nivelu
lui de trai și de civilizație al între
gului popor.
Plenara a apreciat că, prin obiec
tivele și orientările prevăzute, pro
iectul de Directive ale Congresului
al XlII-lea al P.C.R. cu privire la
planul cincinal 1936—1990 deschide
un nou și larg orizont muncii și lup
tei poporului pentru consolidarea și
mai puternică a modului de produc
ție socialist, creșterea forței mate
riale și spirituale a țării, intărirea
independenței și suveranității patriei
noastre.
Adoptînd în unanimitate ■ obiecti
vele. sarcinile și indicatorii cuprinși
în acest document, plenara, la propu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
a hotărît ca proiectul de Directive
să fie îmbunătățit pe baza . observa
țiilor și propunerilor formulate în
cadrul dezbaterilor și completat cu
un capitol privitor la dezvoltarea
social-economică a țării pînă in anul
2000. Plenara a hotărît ca documen
tul să fie dat publicității, supus spre
dezbatere partidului. întregului po
por, urmind ca, apoi, să fie exami
nat și adoptat de cel de-al XlII-lea
Congres al Partidului Comunist Ro
mân.
3. Comitetul Central a analizat și
aprobat Raportul cu privire Ia pro
iectul Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anul
1985.
- Proiectul de plan pe anul vtitor
are la bază hotărîrile adoptate de
Congresul al XII-lea și Conferința
Națională ale partidului, orientările
și ^indicațiile date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in vederea pu
nerii cit mai depline în valoare a
resurselor materiale și umane ale
țării, a realizării, in cele mai bune
condiții, a prevederilor actualului
cincinal.
Prevederile planului pentru anul
viitor asigură dezvoltarea mai
departe, in ritm susținut, a intregii
economii naționale, cu prioritate a
industriei, creșterea continuă a pro
ducției agricole, intensificarea ex
porturilor și reducerea la strictul
necesar a importurilor, sporirea con
tribuției cercetării științifice și teh
nologice la promovarea progresului
tehnic în toate ramurile și sectoa
rele de activitate, diminuarea cos
turilor de producție, cu deosebire a
cheltuielilor materiale, ridicarea mai

puternică a productivității muncii
și perfecționarea organizării și nor
mării muncii.
4. A fost examinat și aprobat, de
asemenea, Raportul cu privire la
proiectul Planului de dezvoltare a
agriculturii, industriei alimentare,
gospodăririi apelor și silviculturii in
anul 1985. S-a relevat că indicatorii
planului reflectă orientările și indi
cațiile secretarului general al parti
dului cu privire la obținerea unor
recolte sigure și stabile in agricultură,
îmbunătățirea structurii și valorifi
carea superioară a fondului funciar,
folosirea integrală și cu maximă
eficiență a suprafeței agricole, creș
terea susținută a producțiilor la
hectar, realizarea de producții spo
rite în zootehnie, ridicarea gradului
de valorificare a materiilor prime
agricole și silvice, înfăptuirea în
bune condiții a Programului de
autoconducere și autoaprovizionare
teritorială și a Programului unic de
creștere a producției agricole in
gospodăriile membrilor cooperatori
și in gospodăriile producătorilor
particulari.
Exprimîndu-și convingerea că,
prin prevederile lor, proiectul Pla
nului național unic de dezvoltare
economico-socială a României în
anul 1985 și proiectul Planului de
dezvoltare a agriculturii, industriei
alimentare, gospodăririi apelor și sil
viculturii in anul viitor — elaborat
în deplină concordanță cu exigen
țele noii revoluții agrare — vor asi
gura condițiile necesare trecerii . cu
succes la înfăptuirea celui de-al
VIII-lea plan cincinal, in anii
1986—1990, plenara a aprobat cele
două proiecte. La propunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, plena
ra a hotărît ca proiectele celor două
planuri pe anul 1985 să fie dezbă
tute în adunările generale, potrivit
practicilor democrației noastre mun
citorești, urmind ca, după - definiti
vare, acestea să fie supuse spre
dezbatere și legiferare Marii Adu
nări Naționale.
Plenara a dat o înaltă apreciere
contribuției
hotărîtoare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la elabo
rarea și aplicarea celor mai cores
punzătoare soluții pentru accele
rarea progresului economico-social'
al patriei, la stabilirea strategiei și
tacticii edificării noii orînduiri, la
organizarea și conducerea intregii
opere, de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna-

intare a României spre comunism,
la creșterea rolului și prestigiului
țării noastre pe arena mondială.
Comitetul Central a subliniat, în
acest cadru, aportul determinant al
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
fundamentarea Directivelor Congre
sului al XlII-lea al partidului și
proiectelor de plan pe anul 1985,
documente de mare
însemnătate,
care pun, încă o dată, cu pregnan
ță, in evidență spiritul revolu
ționar. novator și inalta răspun
dere comunistă cu care secreta
rul general al partidului abordează
și soluționează problemele majore,
complexe, ale dezvoltării prezente și
viitoare a patriei, înaintării neabă
tute a țării pe calea socialismului
realizării unei noi calități a muncii
și a vieții intregului popor, ridicării
continue a bunăstării materiale și
spirituale a națiunii noastre.
In încheierea lucrărilor plenarei
a luat cuvintul tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU.
Cuvîntarea secretarului general al
partidului, președintele Republicii, a
fost urmărită cu deosebită atenție,
cu deplină aprobare și profundă sa
tisfacție, fiind subliniată, în repetate
rinduri, cu puternice și îndelungi
aplauze, cu urale și ovații.
★

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român își exprimă deplina
convingere că documentele adoptate
vor fi primite cu profundă satisfacție
și legitimă mindrie patriotică de co
muniști, de toți oamenii muncii, că
întregul nostru popor, strins unit în
jurul partidului, al secretarului său
general, va acționa cu înaltă răspun
dere și exemplară dăruire pentru
îndeplinirea integrală a prevederilor
de plan pe 1984 și pe anul următor,
asigurind astfel cele mai bune pre
mise înfăptuirii cu succes a obiecti
velor viitorului cincinal.
Plenara adresează eroicei noastre
clase muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, tuturor oamenilor muncii
chemarea ca, strîns uniți in jurul
partidului, ai secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să
intimpine marile evenimente politice
ale acestui an — gloriosul jubileu de
la 23 August și Congresul al XlII-lea
al Partidului Comunist Român — cu
noi și .strălucite realizări in înfăp
tuirea politicii partidului, in înflori
rea multilaterală a ■ patriei socialiste,
in ridicarea țării pe trepte tot mai
înalte de civilizație și progres.
.
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acest prilej, omagiul nostru
fierbinte celui care și-a dedicat
întreaga viață și activitate
cauzei partidului și poporului,
asigurării independenței și su
veranității patriei, cel mai iubit
fiu al României — tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Deși in județul Constanța
s-au obținut o seamă de succe
se importante, totuși bilanțul
cu care județul nostru se pre
zintă Ia această plenară nu este
millțumitor. Sarcinile de plan
pe Cinci luni nu s-au îndeplinit
la unii indicatori de plan, mai
ales la producția-marfă indus
trială, export și la producția
fizică.
în continuare, vorbitorul a
prezentat în mod critic și auto
critic cauzele rămînerilor în
urmă din unele sectoare de ac
tivitate din județ, menționind
că aceste neîmpliniri își au ex
plicația în unele deficiente din
munca comitetului județean de
partid, a organelor și organiza
țiilor de partid din unitățile
economice, care nu s-au pre
ocupat în suficientă măsură de
materializarea măsurilor cuprin
se în programele stabilite,
neacordîndu-se peste tot atenția
cuvenită descoperirii și punerii
în valoare a rezervelor exis
tente.
în prezent, eforturile organi
zației județene de partid sînt
îndreptate spre recuperarea răminerilor în urmă, asigurarea
îndeplinirii planului pe anul în
curs și pe întregul cincinal, în
făptuirea integrală a sarcinilor
și orientărilor date de dumnea
voastră, stimate tovarășe secre
tar general, cu prilejul recente
lor vizite de lucru efectuate în
județul nostru.
Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, că programul stabi
lit de dumneavoastră la con
sfătuirea din acest an de la
Neptun privind construcția de
nave se îndeplinește. Cele două
șantiere navale — Constanța și
Mangalia — s-au constituit într-o întreprindere puternică, au
fost luate unele măsuri organi
zatorice. în domeniul petroChi-

miei, dumneavoastră ati stabilit,
tovarășe secretar general, ca
toate capacitățile să fie puse în
funcțiune pină la 1 august a.c.
Au fost date în folosință insta
lațiile de hidrofinare petrol
reactor, cracare catalitică, etil
benzen, desulfurare gaze și ur
mează punerea în funcțiune a
celorlalte instalații.
,
Referitor la agricultură, la
culturile prăsitoare sînt create
condiții pentru obținerea unor
producții sporite la hectar. Vom
încheia recoltarea ^orzului și a
griului în perioadele optime sta
bilite și, de asemenea, vom
asigura semănatul culturilor
duble care la noi însumează 150
de mii de hectare.
în cincinalul 1986—1990. jude
țului Constanta îi revin sarcini
deosebit de importante. Urmea
ză să fie pusă în funcțiune
prima centrală nucleară electri
că de Ia Cernavodă, să fie dat
în folosință noul Canal Poarta
Albă — Midia Năvodari, să
crească considerabil traficul
portuar prin construirea portu
lui Constanța-Sud și a porturi
lor de .la Cernavodă. Medgidia,
Basarabi și Midia, să continue
acțiunea de prospectare și să se
treacă la exploatarea zăcămin
telor de țiței din platforma con
tinentală românească a Mării
Negre, să se încheie acțiunea de
amenajare a irigațiilor pe în
treaga suprafață arabilă a ju
dețului.
Toate aceste obiective de im
portanță națională ce se con
struiesc sau se vor construi pe
teritoriul județului nostru — a
spus în continuare vorbitorul
— sînt o mărturie a clarviziunii și înțelepciunii cu
care dumneavoastră, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, asi
gurați dezvoltarea armonioasă a
tuturor județelor tării.
Organizația de partid a jude
țului Constanta se angajează să
acționeze cu toată exigența și
fermitatea pentru îndeplinirea
sarcinilor și angajamentelor asumate, pentru a intîmpina așa
cum se cuvine cele două mari
evenimente ale anului — a 40-a
aniversare a eliberării patriei și
Congresul al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI

ELENA

JALBĂ

Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Tovarășe și tovarăși,
Plenara Ia care participăm se
înscrie ca un eveniment de cea
mai mare însemnătate în con
textul pregătirilor pentru Con
gresul al XlII-lea al partidului.
Propunerea Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. ca
tovarășul Nicolae Ceaușescu să
fie reales de Congresul al XIIIlea în funcția supremă de secre
tar general al Partidului Co
munist Român reprezintă și
pentru noi comuniștii și toți
ceilalți oameni ai muncii din
județul Botoșani un act dorit
din adîncul inimilor și. susținut,
cu o voință unică și nestrămu
tată, de întregul partid și . popor.
Vor sta permanent > mărtairie
în istoria neamului românesc și
a lumii întregi prefacerile și în
făptuirile incomparabile, produ
se pe pămintul patriei în glo
rioasa epocă ce reunește anii
parcurși de la cel de-al IX-lea
Congres al partidului. Gîndirea
atotcuprinzătoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. excepționa
la sa clarviziune științifică, spi
ritul său dinamic, profund rea
list, patriotismul înflăcărat și
inegalabila sa putere de muncă
au declanșat și pus^ în valoare,
în această perioadă, nebănuite
energii creatoare.
Profund recunoscători mult
stimatului nostru conducător
pentru cuceririle fără egal ce le
datorăm epocii inaugurate in
vara anului 1965, comuniștii,
ceilalți oameni ai muncii din
județul Botoșani văd în reale
gerea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu în suprema funcție
de secretar general al partidu
lui o garanție sigură a conti
nuării celei mai grandioase ope
re construite vreodată pe pămintul strămoșesc, a înaintării
României pe calea socialismului
și comunismului.
Am parcurs cu cea mai mare
atenție proiectul de Directive
ale Congresului al XlII-lea al

Partidului Comunist Român ou
privire la planul cincinal 1986—
1990 și liniile directoare ale dez
voltării economico-soclale ale
României pină în anul 2000. în
acest context, permiteți-mi să
relev deplina temeinicie a pre
vederilor referitoare la dezvol
tarea unor ramuri și sectoare de
cea mai mare însemnătate pen
tru mersul înainte al economiei
naționale, cum sînt cele care
asigură baza energetică și de
materii prime, prin punerea in
valoare și folosirea rațională a
tuturor resurselor și posibilită
ților de ‘care dispunem. Eviden
țiez, totodată, însemnătatea ce
se acordă dezvoltării ramurilor
de virf ale progresului tehnicț
faptul că noile investiții sînt'
amplasate în teritoriu pe princi
pii' Intru totul echitabile pentru
fiecare din zonele și județele
tării.
Vă exprim, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele
mai vii mulțumiri, întreaga
noastră recunoștință pentru gri
ja șl atenția deosebită de care
se bucură, în cadrul dezvoltării
generale a patriei, și județul
Botoșani.
Vorbitoarea s-a referit în con
tinuare la sarcinile ce revin ju
dețului Botoșani și la măsurile
ce vor fi luate pentru înfăptui
rea acestora.
Exprimînd încă o dată mindria
comunistă și patriotică față de
propunerea ca tovarășul Nicolae
Ceaușescu să fie reales la Con
gresul al XlII-lea în înalta
funcție de secretar general al
Partidului Comunist Român,
sînt deplin convinsă că această
propunere va declanșa în rindul
comuniștilor, al celorlalți oa
meni ai muncii din județul Bo
toșani, ca dealtfel din întreaga
tară, o și mai puternică anga
jare in muncă pentru a intîm
pina cea de-a 40-a aniversare a
eroicului 23 August și forul su
prem al comuniștilor cu rezul
tate cît mai bune în toate sec
toarele de activitate.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

ALEXANDRU NECULA
Mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați
tovarăși,
Problemele supuse dezbaterii
actualei plenare a Comitetului
Central demonstrează preocu
parea statornică a partidului
nostru, sub conducerea strălu
cită și participarea directă a
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general, pen
tru soluționarea științifică a
complexelor probleme ale acti
vității
economico-sociale
in
cadrul procesului de perfecțio
nare continuă și dezvoltare ar
monioasă a economiei națio
nale.
Proiectul de Directive ale
Congresului al XlII-lea al
partidului cu privire la Planul
cincinal 1986—1990, ca și pro
iectul planului pe anul 1985,
elaborate in spiritul exigențe
lor formulate de secretarul ge
neral al partidului, poartă am
prenta dinamismului și exi
genței pe care tovarășul Nicolae
Ceaușescu le-a imprimat con
tinuu in dezvoltarea vieții eco
nomico-sociale. asigurînd îna
intarea fermă a tării pe calea
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.
Documentele supuse dezbate
rii. cu care îmi exprim depli
nul acord, prevăd intensifi
carea creșterii economice, mo
dernizarea structurii produc
ției și orientarea acesteia spre
ramurile de înaltă tehnicitate,
dezvoltarea în continuare a
bazei de materii prime și ener
getice, concomitent cu redu
cerea consumurilor și gospodă
rirea judicioasă a rezervelor,
creșterea accentuată a produc
tivității muncii pe baza sporirii
aportului cercetării științifice,
a progresului tehnic. în acest
context, industriei de mașiniunelte, electrotehnică și elec
tronică îi revin sarcini comple
xe și de mare răspundere. Ast
fel, producția Industrială ur

t

mează să crească in anul 1985
cu peste 15 la sută, iar in peri
oada 1986—1990 va înregistra o
creștere de peste 1,5 ori față
de 1985.
Produsele purtătoare de pro
gres tehnic și care valorifică
superior resursele vor avea
ritmuri mai accelerate de creș
tere. Astfel, producția indus
triei electronice va spori cu
peste 20,3 la sută, mecanicii
fine, opticii, echipamentelor
hidraulice și pneumatice cu
15.4 la sută, mașinilor-unelte
cu comandă program numerică
și afișaje de cord, centrelor de
prelucrare, sistemelor flexi
bile cu 50 la sută, roboții și
manipulatoarele cu 57,9 la sută.
Creșterea gradului de valori
ficare a materiilor prime și
materialelor, utilizarea inte
grală a capacităților de pro
ducție, reducerea în continua
re a manoperei specifice sînt
direcții de acțiune, susținute
de prevederile programelor de
cercetare științifică și dezvol
tare tehnologică, elaborate sub
conducerea directă a tovarășei
academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu, om politic și
săvant de renume mondial.
Programele detaliate din fie
care întreprindere și institut,
concepute în cadrul unui sis
tem unitar de tipizare, vor con
duce la realizarea, în anul 1985,
a peste 69 la sută din produse
Ia nivel tehnic mondial, urmînd
ca in 1990 ponderea acestora să
depășească 96 la sută, din care
2,5 la sută vor fi peste nivelul
atins pe plan mondial.
Volumul exportului — a spus
apoi vorbitorul — urmează
să Crească in următorii 6 ani
cu peste 67 la sută, la unele
grupe de produse peste 50 la
sută din producție fiind desti
nată exportului. în acest con
text, oamenii muncii din uni
tățile noastre sînt ferm hotărîți
să transpună în viață Hotărîrea
Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. referitoare la

măsurile stabilite Ia întilnirea
la nivel înalt a țărilor membre
ale C.A.E.R. privind perfecțio
narea activității, dezvoltarea
cooperării și specializării în
producție.
Avind în vedere înaltul po
tențial tehnic, științific și uman
de care dispunem în prezent și
ca urmare a sarcinilor- stabilite
de dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general,
prin programele elaborate s-au
prevăzut măsuri menite să
ducă la dublarea productivității
muncii in anul 1990 la toate
produsele și grupele de produ
se, precum și la reducerea cos
turilor totale de producție, din
care peste 70 la sută pe seama
reducerii cheltuielilor mate
riale.
Alăturîndu-ne
vibrantelor
simțăminte de stimă și prețuire
ale întregului nostru partid și
popor, toți comuniștii din in
dustria de mașini-unelte, elec

trotehnică și electronică susți
nem din adîncul inimii propu
nerea ca Ia Congresul al
XlII-lea să fie reales în supre
ma funcție de secretar general
al Partidului Comunist Român
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
eminent conducător politic și
de stat, tare și-a consacrat în
treaga viață înfăptuirii marilor
idealuri ale socialismului și co
munismului, slujirii cu devota
ment a cauzei drepte și nobile
a clasei muncitoare, bunăstării
poporului, a demnității si inde
pendenței patriei.
Vă asigurăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că nu
vom precupeți nici un efort, că
vom mobiliza întreg potențialul
de care dispunem pentru reali
zarea sarcinilor ce ne revin,
urmind necontenit exemplul
dumneavoastră de abnegație
revoluționară pentru construc
ția României moderne.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE DINU
Mult stimate si iubite tovară
șe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați
tovarăși,
Proiectul Directivelor Congre
sului al XlII-lea al partidului
Cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în
cincinalul 1986—1990. raportul Ia
proiectul Planului national unic
de dezvoltare ecbnomico-soclală
a Republicii Socialiste România
pe anul 1985. supuse dezbaterii
plenarei Comitetului Central al
Partidului Comunist Român,
poartă amprenta gîndirii cute
zătoare. a spiritului revoluțio
nar. novator, a concepției des
chizătoare de noi orizonturi care
definesc personalitatea multila
terală și activitatea strălucită
pe care o desfășoară tovarășul
Nicolae Ceaușescu de aproape
două decenii în fruntea parti
dului și statului nostru.
Datorită sprijinului constant
pe care partidul, tovarășul
Nicolae Ceaușescu
personal
l-au acordat dezvoltării indus
triei chimice, precum și datori
tă condițiilor obiective interne
și internaționale în care are loc
procesul de dezvoltare economi
că în tara noastră, chimia va
ocupa în viitorul cincinal pri
mul loc ca pondere în indus
tria românească.
Dezvoltarea industriei chimice
în cincinalul 1986—1990 are la
bază înfăptuirea în continuare
a prevederilor
Programului
partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate si de înaintare spre co
munism. în elaborarea prevede
rilor- și orientărilor pentru pe
rioada pină în 1990 ne-am bu
curat de îndrumările si spriji
nul concret, de înaltă compe
tentă pe care ni l-a dat tovară
șa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. prim vice
*
prim-ministru .. al guvernului,
președintele Consiliului Națio
nal’ pentru Știință si Tehnolo
gie; pe- 'linia valorificării
*
citi
mai eficiente și operative a re
zultatelor cercetării in produc
ție. a intensificării acțiunii de
modernizare a instalațiilor, de
reducere a consumurilor mate-1
riale și energetice.. a generali
zării experienței înaintate, a
dezvoltării activității de microproducție in întreprinderile și
unitățile de cercetare.
In propunerile privind dez
voltarea de perspectivă a indus
triei chimice — a spus in conti
nuare vorbitorul — un loc de
seamă au ocupat programele
speciale pentru 25 de grupe de

produse și programul dezvoltării
cercetării științifice și extinderii
progresului tehnic pe perioada
1986—1990, elaborate sub condu
cerea directă a tovarășei acade
mician doctor inginer Elena
Ceaușescu. președintele Consi
liului Național pentru Știință și
Tehnologie.
Potrivit proiectului de Direc
tive. industria chimică urmea
ză să se dezvolte într-un ritm
mediu anual de 7,1 la sută,
printre cele mai dinamice din
economia națională. Această orientare este cu atît mai sem
nificativă. cu cit dezvoltarea
se face în condițiile trecerii
progresive de la chimia grea la
Cea de sinteză fină, a unor mu
tații în ceea ce privește struc
tura pe subramuri a industriei
chimice. în sensul creșterii cu
prioritate a domeniilor care asigură valorificarea superioară
a materiilor prime, concomi
tent cu reducerea produselor
energointensive.
In industria chimică cerceta
rea științifică va aduce o con
tribuție hotărîtoare la creșterea
gradului de valorificare a ma
teriilor prime, reducerea consu
murilor energetice și la ridica
rea parametrilor calitativi ai
produselor. Proiectul planului
de cercetare științifică elaborat
sub îndrumarea directă si per
manentă a tovarășei academi
cian doctor inginer
Elena
Ceaușescu. personalitate pro
eminentă a științei românești,
savant de renume mondial, con
centrează forțele de cercetare
si resursele financiare și ma
teriale in vederea îndeplinirii
unor- programe prioritare pen
tru : energetică nucleară, elec
tronică. conversia metanolului
in hidrocarburi olefinice și aro
matice. conversia gazului de
sinteză la hidrocarburi, elabo
rarea și aplicarea biotehnolog ii lor, diversificarea producției
de polimeri și lactomeri.
în Încheierea cuvintării, vor
bitorul a spus.: Vă rog să-mi
permiteți ca. in numele’ tuturor
comuniștilor . ce-și desfășoară
activitatea în industria chimi
că. să susțin din adîncul inimi
lor si cu toată dragostea pro
punerea ca tovarășul Nicolae
Ceaușescu să fie reales în înal
ta funcție de secretar general
al Partidului Comunist Român
la cel de-al XlII-lea Congres.
Această realegere reprezintă
voința întregului popor și este
o chezășie a succeselor noastre
viitoare, a dezvoltării indus
triei chimice, a dezvoltării în
tregii industrii, a construirii so
cietății socialiste multilateral
dezvoltate, a comunismului in
tara noastră.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

FLOREA MARIN
Mult stimate și iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți ca, în
numele celor peste patru mii
de rulmentiști. al tuturor oame
nilor muncii din județul Teleor
man, să-mi exprim- acordul de
plin față de documentele supu
se spre dezbaterea plenarei Co
mitetului Central al partidului,
■hotărirea noastră fermă de a
face totul pentru aplicarea lor
exemplară în viață. Alături de
toți fiii României socialiste, dăm
o
Înaltă
apreciere rolului
hotăritor și contribuției dum
neavoastră determinante, mult
stimate
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, la elaborarea și fun
damentarea proiectului de' plan
pe anul 1985 și a Directivelor
Congresului al XlII-lea al parti
dului cu privire la dezvoltarea
economico-socială a României
în cincinalul 1986—1990.
în continuare, vorbitorul a
spus : Urmindu-vă neabătut în
demnurile date cu prilejul vizi
telor în întreprinderea noastră
vă raportăm, mult iubite și Sti
mate tovarășe secretar general,
că întregul colectiv de oameni ai
muncii s-a mobilizat permanent
pentru îmbunătățirea activității
productive, pentru folosirea cu
maximă .eficiență a bazei tehnico-materiale de care dispune,
îmbunătățirea laturilor calitati
ve prin efort propriu de crea
ție tehnico-știintifică. Bazindu-ne pe forța comuniștilor, a
tuturor
oamenilor
muncii
din întreprindere, îmbunătă
țind munca politică și acționihd cu fermitate, așa cum
ne-ați cerut-o, cu toate greută
țile intîmpinate, am reușit, in

perioada scursă din acest an,
să realizăm peste 20 milioane
Iei producție-marfă peste plan,
să depășim planul fizic la export
cu peste 350 000 lei, să realizăm
productivitatea muncii la pro
ducția-marfă lună de lună, iar
pe întreaga perioadă din acest
cincinal să realizăm o producție
suplimentară de 4,7 milioane de
rulmenți.
Exprimîndu-mi, încă o dată,
acordul deplin față de documen
tele supuse dezbaterii, față de
politica internă și externă a
partidului și statului nostru, vă
asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că
vom munci cu răspundere revo
luționară pentru îndeplinirea
exemplară a planului pe acest
an, realizînd noua capacitate de
investiții, de 30 milioane de rul
menți. cu o lună mai devreme,
dedicînd munca noastră marii
sărbători de la 23 August și
celui de-al XlII-lea Congres al
partidului.
Este un prilej de mare bucu
rie de a arăta la plenara de as
tăzi că toți cei peste 1 500 de
comuniști de la întreprinderea
de rulmenți din Alexandria, în
treaga organizație de partid a
județului Teleorman susțin cu
toată căldura, din adîncul ini
milor, realegerea dumneavoas
tră in funcția de secretar gene
ra] al partidului, mult stimate
și iubite tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu.
O facem cu încrederea fermă
în viitorul luminos al patriei
noastre scumpe, cu convingerea,
nețărmurită că, avîndu-vă in
fruntea partidului și țării.
România va urca mereu pe noi
trepte de progres și civilizație.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ION LICU
Mult iubite și stimate tova
rășe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși,
Permiteți-mi ca, în numele
'colectivelor de oameni ai mun
cii din Centrala industrială de
mașini și aparate electrice Cra
iova, să exprim deplina aproba
re față de documentele supuse
dezbaterii plenarei,1 care repre
zintă o analiză complexă a vie
ții economice pe perioada scursă
din acest cincinal, cuprind pre
vederile de plan pe anul 1985,
precum și direcțiile principale
de dezvoltare a economiei noas

tre naționale în perioada 1986—
1990. ce corespund orientărilor
și obiectivelor strategice din
Programul partidului nostru
privind făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și
trecerea României spre comu
nism.
în continuare. vorbitorul a
spus : Din materialele supuse
dezbaterii plenarei rezultă mai
mult ca oricind caracteristicile
planului pe anul 1985 și pe
cincinalul 1986—1990 și anume,
creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii și reducerea
costurilor de producție. Rapor
tez că. pe ansamblul centralei,
ne încadrăm în nivelurile și rit
murile prevăzute în directive
pentru ramura electrotehnică.

Un mare rol în realizarea aces
tor niveluri îl au, așa cum a
stabilit plenara Comitetului
Central al partidului din noiem
brie 1983. elaborarea și reali
zarea programelor privind îm
bunătățirea nivelului tehnic și
calitativ al produselor, precum
și creșterea mai accentuată a
productivității muncii și per
fecționarea organizării și nor
mării muncii pină în anul 1990.
în acest context, raportez că
ne-am stabilit programe proprii
pentru realizarea echipamente
lor electroenergetice necesare
centralelor
nudearo-electrice,
pentru diversificarea producției
de locomotive, motoare electri
ce. transformatoare și echipa
mente complexe destinate pie
ței interne și exportului. Pe
baza fundamentărilor făcute în
fiecare unitate, ne-am stabilit
program de reînnoire a produ
selor. astfel incit în anul 1990
96 la sută din produse vor fi la
nivel tehnic mondial, iar peste
2,6 vor depăși acest nivel, așa
cum a prevăzut Plenara Comi
tetului Central din noiembrie
1983. în același timp ne vom
ocupa cu mai multă stăruință
de modernizarea tehnologică a
tuturor proceselor de fabricație,
prin introducerea de linii de fa

bricație de mare randament și
presiune ridicată, factori deter
minant! în creșterea mai accen
tuată a productivității muncii,
reducerea substanțială a consu
murilor de materiale, energie și
combustibil și ridicarea comple
xității produselor.
în încheiere, vorbitorul a spus:
în numele tuturor oamenilor
muncii din Centrala industrială
de mașini și aparate electrice
Craiova,
asigur
conducerea
partidului că sintem hotărîți să
acționăm cu fermitate pentru
transpunerea în viată a sarci
nilor cuprinse in documentele
plenarei, la un nivel calitativ
superior, așa cum prevăd hotăririle Congresului al XII-lea și
ale Conferinței Naționale ale
partidului și să întîmpinăm cu
realizări bune cel de-al XlII-lea
Congres al partidului nostru.
Exprim din adîncul inimilor
colectivelor de muncă din cen
trala noastră adeziunea fată de
propunerea realegerii tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in înalta
funcție de secretar general al
partidului nostru, urindu-vă,
tovarășe secretar general, să ne
trăiți mulți ani și fericiți și să
ne conduceți pentru realizarea
mărețelor obiective pe care le
prefigurăm astăzi.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

SZABO EMERIK
Mult iubite și stimate tova
rășe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Doresc să-mi exprim totala
adeziune iată de conținutul și
liniile directoare cuprinse in do
cumentele prezentate plenarei,
care jalonează activitatea poli
tică și economică pină in anul
1990, tabloul însuflețitor al
României socialiste de miine,
demonstrînd justețea și realis
mul politicii Partidului Comu
nist Român, meritele deose
bite ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu în vasta operă de
accelerare a progresului Româ
niei socialiste. De aceea, vă rog
să-mi permiteți să exprim aici
gindurile și sentimentele comu
niștilor din județul Bihor, care
mi-au încredințat mandatul de
a susține din toată inima și cu
toată convingerea propunerea
ca la cel de-al XlII-lea Congre's
al partidului tovarășul Nicolae
Ceaușescu să fie reales în func
ția de secretar general al parti
dului.
Din documentele supuse dezba
terii în plenară rezultă că în
viitorul plan cincinal 1986—1990
agricultura — ca ramură priori
tară a economiei naționale — va
cunoaște o puternică dezvolta
re. în continuare, vorbitorul s-a
referit la activitatea din unită
țile agricole din județul Bihor,
arătînd, între altele, că. datorită
cultivării întregii suprafețe și
realizării efectivelor de anima
le planificate pe întregul an,
producția globală va fi în 1984
de peste 1 miliard de. lei.
Aceste rezultate.nu ne. mulțu
mesc. Prin, lucrări de îmbunătă
țiri funciare vom deseca 11571
hectare, iar prin Organizarea
unor asolamente și fertilizarea
solului producția cerealelor va

ajunge la 66 500 tone anul aces
ta, cu 4 000 tone peste recolta
anului trecut. Producția de lapte
va fi de 3 000 litri pe vacă fu
rajată, iar producția de lină va
crește cu 30 tone față de 1983.
în fiecare unitate productivă,
programul aprobat de plenara
comitetului județean de partid
a fost dezbătut in vederea pre
gătirii temeinice pentru strîngerea întregii recolte de cereale
păioase, unde există condiții
pentru o producție de 4—5 mii
kg griu la hectar.
Avem, de asemenea, rezultate
bune în producerea furajelor ;
trifoiul și lucerna ocupă 51 la
sută din structura bazei furaje
re. iar pe 800 de hectare culti
văm sfeclă furajeră, cu o pro
ducție de 200 000 kg sfeclă la
hectar.
Vă asigurăm, tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că pentru a da viață
obiectivelor noii revoluții agra
re vom munci cu întreaga noas
tră pricepere, cu energie și pa
siune revoluționară pentru a
întimpina cu rezultate superioa
re aniversarea a 40 de ani de la
revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August și cel
de-al XlII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român — eve
nimente politice de mare în
semnătate în viața poporului și
statului nostru.
Ne angajăm, mult iubite tova
rășe secretat general, că vom
munci, ca și pină acum, cu toa
tă răspunderea pentru a face
din anul 1985 un an al produc
ției record, să pregătim cele
mai optime condiții..pentru «tra
ducerea-' cu Succes in Vistă" a'
obiectivelor importante, istorice,
cuprinse în proiectul de Direc
tive ale Congresului al XlII-lea
al Partidului Comunist Român.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
VASILE STOICA
Mult igbite și stimate tova
rășe secretar general,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Român
dezbate probleme de însemnă
tate excepțională pentru evo
luția viitoare a societății noas
tre, lucrările desfășurîndu-se
sub sdmnul muncii susținute,
pătrunse de înaltă responsabi
litate comunistă, pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului
al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru a
întimpina marile evenimente
politice ale anului 1984 cu noi
și importante succese pe dru
mul edificării socialiste și co
muniste a patriei.
Vă rog să-mi permiteți ca de
la această înaltă tribună să dau
glas voinței unanime a comu
niștilor brăileni de a susține
propunerea ca la cel de-al
XlII-lea Congres al partidului
să fie reales in funcția supre
mă de secretar general tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cel
mai iubit fiu al partidului și
poporului, conducător încercat
și patriot înflăcărat, luptător
neobosit pentru binele și feri
cirea poporului, pentru cauza
Socialismului și comunismului,
militant activ pentru triumful
cauzei păcii, a colaborării și
înțelegerii între popoare.
Măiestria și cutezanța dum
neavoastră revoluționară au
dat strălucire idealurilor sacre
de libertate, independență și
progres care se reflectă in în
făptuiri fără precedent, în uni
tatea de monolit a Întregului
popor in jurul partidului și al
conducătorului
său înțelept.
Asemenea
tuturor județelor
țării, și județul Brăila a cunos
cut in ultimele două decenii o
mare dezvoltare, vizitele dum
neavoastră de lucru constituind
de fiecare dată începutul unor
noi și noi realizări.
Iată de ce, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, oame
nii muncii brăileni văd în
realegerea dumneavoastră în
înalta funcție de secretar gene
ral al partidului garanția si
gură a Înaintării victorioase a
poporului nostru spre zările lu
minoase
ale
comunismului,
a realizării la cele mai inalte
cote a idealurilor pentru care a
militat înpă de la Începuturile

activității sale partidul nostru
comunist.
Documentele aflate pe ordi
nea de zi a plenarei
poartă
puternic amprenta clarviziunii,
realismului și spiritului practic
ce caracterizează întreaga dum
neavoastră activitate, eviden
țiind contribuția definitorie pe
care o aduceți la elaborarea
direcțiilor de acțiune și stabi
lirea căilor de înfăptuire a
Programului partidului.
Îmi exprim acordul deplin cu
conținutul tuturor documente
lor supuse cjezbaterii, cu con
vingerea fermă că transpu
nerea lor în viață va ridica pe
noi culmi de progres și civili
zație societatea noastră socia
listă, va constitui un exemplu
grăitor in lume despre modul
în care știe să-și construiască
propriul viitor, un popor liber
și stăpîn pe destinele sale.
Pe fondul împlinirilor de
pină acum și al perspectivelor
pe care le deschid proiectele
de documente pe care le adop
tăm astăzi, și organizației ju
dețene de partid Brăila, oame
nilor muncii din toate dome
niile de activitate le revin sar
cini mobilizatoare de mare im
portanță pentru dezvoltarea
viitoare, in deplină concordan
ță cu obiectivele Programului
partidului. în acest context,
vorbitorul a arătat că cei
aproape 2 000 de comuniști din
Consiliul unic agroindustrial de
stat și cooperatist însurăței
acționează cu abnegație și dă
ruire pentru îndeplinirea sarci
nilor ce le revin din planul pe
acest an, pun baze temeinice
producției anului 1985, ultimul
an al actualului cincinal.
Conștienți de răspunderile
mari ce ne revin, de faptul că
în activitatea noastră ne mai
confruntăm cu o serie de greu
tăți și neajunsuri, ne angajăm,
mult stimate tovarășe secretar
geperal, în numele comuniști
lor, al tuturor oamenilor mun
cii brăileni, să nu precupețim
nici un efort pentru a da viață
hotăririlor ce vor fi adoptate
de plenara Comitetului Central
al partidului, să facem totul
pentru înfăptuirea sarcinilor
din planul pe acest an și pe
anul 1985, pentru a trece cu
toată forța și energia la mate
rializarea obiectivelor și sarci
nilor ce vor fi adoptate de cel
de-al XlII-lea Congres al parti
dului.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE DINU
Mult iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Prezenta plenară a Comitetu
lui Central se desfășoară in cli
matul de puternică angajare pa
triotică în care întregul popor
acționează cu fermitate, dăruire
și răspundere pentru a intîm
pina marile evenimente din
viața politică a partidului și a

țării — a 40-a aniversare a vic
toriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și cel de-al
XlII-lea Congres al partidului.
— cu un bilanț remarcabil de
realizări în toate domeniile vie
ții materiale și spirituale.
Permiteți-mi să-mi exprim și
eu adeziunea totală față de do
cumentele de o excepțională în
semnătate, teoretică și practică
supuse
dezbaterii
plenarei,

avind convingerea fermă că ele
vor asigura creșterea continuă a
rolului conducător al partidului,
perfecționarea organizării acti
vității in toate sectoarele, dez
voltarea in ritm susținut a eco
nomiei naționale, ridicarea ni
velului de trai al tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii.x
Doresc să relev'“că în tot ce
am realizat în cei aproape 20 de
ani de cind dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, vă aflați în
fruntea partidului și statului, în
marile succese dobindite in în
florirea multilaterală a Româ
niei socialiste se regăsesc gîn
direa profund științifică și cute
zătoare, spiritul revoluționar,
dinamic, novator pe care l-ați
imprimat activității Comuniști
lor, întregului popor.
în numele cooperatorilor din
comuna Smeeni, a tuturor lu
crătorilor din agricultura jude
țului Buzău, vă adresăm din
adincul inimii cele mai calde
mulțumiri pentru contribuția
determinantă pe care o aduceți
la elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a parti
dului și statului nostru la dez
voltarea și modernizarea agri
culturii in vederea realizării
unei noi calități în această ra
mură de bază a economiei na
ționale.
Această contribuție se regă
sește și în proiectul de Directive
ale Congresului al XlII-lea cu
privire la Planul cincinal
1986—1990 și liniile directoare
ale dezvoltării economico-so
ciale a României pină în anul
2000, in celelalte documente su
puse dezbaterii.
Referindu-se la proiectul pla
nului de dezvoltare a agricultu
rii, industriei alimentare, gospo

dăririi apelor și silviculturii In
anul 1985, vorbitorul a subliniat
că acesta prevede ritmuri mai
mari de creștere a producției!
vegetale și animale, valorifi
carea superioară a bazei mate
riale și a forței de muncă, apli
carea mai rapidă a rezultatelor
cercetării științifice, creșterea
veniturilor țărănimii.
Exprimind profunda mîndrle
patriotică pentru contribuția ex
cepțională pe care o aduceți la
progresul și prosperitatea pa
triei, la înălțarea ei liberă șl
demnă in rindul națiunilor lu
mii, susțin cu toată căldura pro
punerea ca apropiatul, forum al
comuniștilor români să vă «in
vestească în funcția supremă de
secretar general al partidului
pe dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, eminent
conducător, patriot înflăcărat
și internaționalist consecvent,
luptător neobosit pentru cauza
păcii și colaborării între toate
popoarele lumii.
în continuare, vorbitorul a
prezentat plenarei măsurile în
treprinse de cooperatorii din co
muna Smeeni pentru a realiza,
in acest an recolte sporite la
toate culturile și producții spo
rite in zootehnie.
Adine încrezători în politica
partidului și statului, în docu
mentele ce vor fi adoptate de
prezenta plenară, vă asigu
răm, mult stimate și iubite
tovarășe secretar general Nicolae
Ceaușescu, că vom munci cu dă
ruire și răspundere, că ne vom
îndeplini toate sarcinile de plan
și angajamentele asumate pe
acest an și pe întregul cincinal,
sporindu-ne astfel contribuția la
progresul și prosperitatea pa
triei.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE ȚEPEȘ
Mult stimate și iubite to
țiunilor și măsurilor tehnice, or
varășe secretar general Nicolae ganizatorice și politico-educative
Ceaușescu,
care vor fi întreprinse.
în domeniul progresului teh
Mult stimată tovarășă Elena
nic, o. contribuție substanțială a
Ceaușescu,
avut-o sprijinul deosebit acor
Stimați tovarăși,
dat industriei chimice de to
Cu deosebit respect și adîncă varășa academician doctor ingi
ner
Elena Ceaușescu, pe linia
mindrie patriotică, permiteți-mi
să-mi exprim adeziunea totală dezvoltării activității de cerce
la propunerea făcută de Comite tare, punerii în valoare a poten
tul Politic Executiv de reale
țialului de creativitate al chigere a tovarășului Nicolae miștilor români. Pe această bază,
Ceaușescu în suprema funcție de și in combinatul nostru au fost
secretar general al Partidului cercetate și omologate o serie de
Comunist Român, văzînd în a- tehnologii noi care vor fi apli
ceasta chezășia tuturor succese cate în fabricația curentă, intre
lor viitoare, mersul ferm înainte care menționez : fabricația fi
al societății noastre românești. brelor acrilice pentru covoare și
pentru utilizări speciale, a fibre
Lucrările plenarei Comitetu
lor pe bază de poliamide aro
lui Central al Partidului Comu
nist Român dezbat probleme de mate, a unor sortimente noi de
o importanță deosebită pentru fibre polipropilenice pentru in
înfăptuirea pe coordonate cali dustria de covoare și blănuri,
tativ superioare a obiectivelor asimilarea în producție a unor
economico-sociale stabilite de auxiliari chimici și altele.
Pe baza aplicării celor mai noi
Congresul al XII-lea și Confe
cuceriri ale științei și tehnicii,
rința Națională ale partidului pe
anul 1985| precum și proiectul in cincinalul care urmează vom
Directivelor
Congresului
al îmbunătăți caracteristicile teh
XlII-lea privind dezvoltarea nice ale produselor și vom per
fecționa structurile de fabricație
economie! naționale în cincina
prin creșterea producției sorti
lul 1986—1990.
mentelor cu înalt grad de tehniDin conținutul acestor docu
mente, elaborate sub îndru-v citâte și cu o pondere însemnată
marea și cu contribuția nemijsv? de muncă- de concepție,, contri
buind astfel la ridicarea gradu
locită a secretarului general a)
partidului, tovarășul Nicolae lui de valorificare a materiilor
Ceaușescu, reies cu pregnanță prime, la scăderea costurilor de
producție, și sporirea eficienței
înaltele însușiri care sînt proprii
gîndirii conducătorului partidu economice.
lui și statului nostru, clarviziu
în încheiere îmi exprim acor
nea politică, preocuparea pentru dul deplin față de documentele
adîncirea continuă a laturilor
supuse dezbaterii plenarei de
calitative ale procesului evolu astăzi și asigur conducerea
ției generale a țării, capacitatea
partidului, pe dumneavoastră,
de a analiza în spirit științific și
mult stimate tovarășe secretar
intr-o concepție unitară proble
general Nicolae Ceaușescu, că
mele complexe ale dezvoltării oamenii muncii din Combinatul
societății noastre socialiste.
de fibre sintetice Săvinești vor
Vorbitorul s-a referit apoi Ia
depune toate eforturile pentru
sarcinile care revin Combinatu
realizarea integrală a sarcinilor
lui de fire sintetice din Săvice le revin pe anii 1984 și 1985,
nești în anul 1985 și în viitorul
precum și a celor prevăzute
cincinal, oprindu-se asupra ac
pentru cincinalul 1986—1990.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ALEXANDRU ORZAȚĂ
Mult iubite și stimate tovară
șe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
în numele aluminiștilor slătineni, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Olt, exprim de
la această înaltă tribună ade
ziunea unanimă, fierbinte la
propunerea de realegere în înal
ta funcție de secretar general
al Partidului Comunist Român
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit și stimat fiu al
poporului, ctitorul și arhitectul
României contemporane, perso
nalitate proeminentă pe arena
internațională, promotor al unei
politici de pace, prietenie, co
laborare și înțelegere între po
poare.
Plenara este chemată să
dezbată și să aprobe documen
te de o excepțională însemnă
tate teoretică și practică pentru
prezentul și viitorul națiunii
noastre socialiste, la a căror
elaborare o contribuție inesti
mabilă ați adus dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, prin funda
mentarea științifică a orientări
lor și obiectivelor ce asigură ri
dicarea pe o treaptă superioară
a intregii activități, mersul
neabătut pe calea socialismului,
atingerea de noi coordonate de
progres, cultură și civilizație.
Referindu-se la activitatea co
lectivului întreprinderii, vorbi
torul a subliniat că prin mă
surile politice, organizatorice și
tehnico-economice inițiate s-a
reușit, pe primele 5 luni din
acest an. să se realizeze peste
plan o producție de 3 000 tone
aluminiu și aliaje de aluminiu,
livrate in totalitate la export.
Ne-am concentrat eforturile
în direcția reducerii consumuri
lor de energie electrică pe tona

de aluminiu, prin perfecționarea
tehnologiilor, prin introducerea
mijloacelor de prelucrare auto- :
mată a datelor, punind un ac
cent pe valorificarea materia
lelor refolosibile, a resurselor
energetice secundare. Pe aceste
căi am reușit să înregistrăm cel
mai scăzut consum de energie
electrică pe tona de metal alb
din istoria întreprinderii.
Succesele obținute sint rezulta
tul nemijlocit al sprijinului direct
și permanent primit din partea
Institutului de cercetare știin
țifică si proiectare tehnologică,
a Consiliului Național pentru
Știință și Tehnologie, personal
a tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, savant
de renume mondial, căreia aluminiștii slătineni îi mulțumesc
din inimă. ‘
în continuare, vom persevera
pe linia modernizării tehnologi
ilor. extinderii introducerii cal
culatorului de proces de concep
ție și fabricație românească, fo
losirii rezultatelor cercetării ști
ințifice și intensificării căutări
lor creatoare pentru a deschide
certe perspective reducerii, în
cpntinuare, a consumurilor spe- i
cifice și îmbunătățirii calității
aluminiului românesc.
în încheiere, exprim adeziu
nea unanimă a oamenilor mun
cii de la întreprinderea de alu
miniu ia documentele supuse
dezbaterii, hotărîrea fermă de
a nu precupeți .nici un efort
pentru transpunerea lor în via
tă, de a înfăptui neabătut sar
cinile ce ne revin, îndeplinind I
cu rezultate deosebite cele două
mari evenimente ale anului —
a 40-a aniversare a victoriei re
voluției de eliberare socială si
națională și Congresul al XlIIlea al partidului.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
ȘTEFANIA IONESCU
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Ne aflăm, din nou,
Intr-o
plenară cu semnificație istorică,
pentru că astăzi dezbatem și aprobăm documente de o impor
tanță deosebită pentru progre
sul multilateral al patriei și bu
năstării poporului român.
Proiectul de Directive al Con
gresului al XlII-lea al Partidu
lui Comunist Român cu privire
la planul cincinal 1986—1990 și
liniile directoare ale dezvoltării
economico-sociale a României

pină în anul 2000 sînt docu
mente care îngemănează idea
lurile supreme ale națiunii, puftind amprenta contribuției de
terminante, a gîndirii nova
toare, revoluționare, a înțelep
ciunii partidului și poporului pe
care dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
te exprimați cu cea mai înaltă
strălucire. Și, odată cu țara, vă
aducem din județul Teleorman,
' dumneavoastră, cel mai iubit
fiu al poporului, cele mai vi
brante mulțumiri pentru dărui-
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rea fără seamăn și munca fără
preget cu care slujiți interesele
României socialiste, pentru îm
plinirile rodnice de pe toate
meleagurile românești din epoca pe care o numim cu mîndrie „Epoca Ceaușescu".
■ Datorită perseverenței cu care
militați. pentru repartizarea ju
dicioasă'a forțelor de producție
pe teritoriul țării, la noi pro
ducția industrială este mai
mare de aproape 4 ori în anul
al 40-lea al libertății noastre
față de 1968. Transformări mari,
profunde, s-au produs și in agricultură.
Cooperativa în care lucrez —
Putineiu — obține la cultura po
rumbului cite 9 tone boabe la
hectar. în acest an, pe 500 de
hectare cultivate cu porumb
ne-am propus să realizăm 20
tone știuleți la hectar pe tere
nuri irigate, iar de pe 350 vom
realiza 10 000 kg boabe la hectar.
La culturile de sfeclă de za
hăr, floarea-soarelui, soia șî po
rumb s-au executat două prașile manuale
și mecanice, a
treia este în curs și, o vorn în
cheia cind vom începe seceri
șul griului. Recoltarea orzului
este încheiată.

Prevederile referitoare la dez
voltarea agriculturii in anul 1985
și in cincinalul viitor deschid
noi și importante perspective
pentru o creștere substanțială a
producției vegetale și animale.
Mecanizatorii și" cooperatorii,
specialiștii, toți oamenii muncii
din agricultura județului nostru
sînt angajați plenar in muncă
pentru obținerea de producții
record în anul celei de-a 40-a
aniversări a revoluției de elibe
rare socială și națiorială, anti
fascistă și antiimperia.listă și a
celui de-al XIII-Iea Congres al
partidului.
Vă rugăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. să pri
miți mulțumiri pornite din adincul inimilor noastre pentru con
tribuția inestimabilă la propă
șirea patriei și prosperitatea
poporului, și în numele tuturor
■teleormănenilor, susțin cu toată
căldura propunerea ca dum
neavoastră să fiți reales de
Congresul al XIII-Iea în înalta
funcție de secretar general al
partidului, garanții sigură a în
făptuirii comunismului în Româ
nia.
Vă dorim sănătate deplină,
ani mulți și rodnici în fruntea
partidului și a țătii.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

CORNEL
Mult iubite și stimate tovarășe
secretar general,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Participăm la o plenară istori
că. Din județul Timiș aduc cu
mare cinste și mîndrie gipdurije
și sentimentele cele mai calde
care animă organizația noastră
județeană de partid, pe toți co
muniștii de a susține cu toată
înflăcărarea propunerea Comi
tetului Politic Executiv ca la
Congresul al XIII-Iea tovarășul
Nicolae Ceaușescu, strălucitul
conducător al destinelor noastre
socialiste, genial om politic con
temporan, să fie reales în supre
ma funcție de secretar general
al Partidului Comunist Român.
Pe temeiul istoricelor împli
niri economico-sociale din anii
cuprinși în glorioasa epocă
Ceaușescu, perioadă cu izbînzi
fără seamăn in întreaga deve
nire multimilenară a poporului
nostru, al căror înțelept arhitect
de idei cutezătoare și fapte
nepieritoare sînteți dumnea
voastră, mult iubite tovarășe
secretar general, vă rugăm să
vedeți în această unanimă voin
ță expresia cea mai înaltă a
prețuirii, recunoștinței și a dra
gostei față de întreaga dumnea
voastră viață și activitate consa
crată triumfului celor mai
scumpe idealuri de libertate,
progres și demnitate ale neamu
lui românesc, a atașamentului și
încrederii depline în politica in
ternă și exterpă a partidului și
statului.
Subliniez cu satisfacție că
de-a lungul celor aproape două
decenii care au țrpcuț, de la .
Congresul al IX-lea, perioadă de >
cind .sînteți în fruntea, partidului și statului, asemenea întregii
țări, județul Timiș a parcurs un
uriaș suiș al împlinirilor econo
mico-sociale, la baza cărora stau
sprijinul statornic, caldele apre
cieri și îndemnurile dumnea-

PACOSTE
voastră de a munci mai bine și
mai cu folos.
Mulțumindu-vă din toată ini
ma și cu acest prilej pentru
ajutorul și încrederea acordate
organizației noastre județene de
partid, țin să evidențiez că,
practic, nu există domeniu de
activitate în care organele și or
ganizațiile de partid, colectivele
de muncă să nu beneficieze de
aprecierile și orientările de
mare însemnătate teoretică și
practică ale dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general, astfel incit viața economico-socială este ancorată per
manent Ia exigentele de strin
gentă actualitate ale economiei
naționale — asigurarea indepen
dentei energetice a țării, ridi
carea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, sporirea per
manentă a productivității mun
cii, economisirea Ia maximum a
resurselor materiale și umane
ale societății, sporirea continuă
a eficientei, toate acestea bazate
pe folosirea cuceririlor științei
și tehnicii înaintate.
Apreciez că tocmai pe aceste
obiective prioritare se funda
mentează proiectul Directivelor
Congresului al XIII-Iea, celelal
te documente supuse dezbaterii
plenarei, care poartă pregnant
amprenta consecvenței gindirii
creatoare, realiste, novatoare a
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general Nicolae
Ceaușescu. Este o satisfacție și
o mîndrie deosebită să vezi că
în actualele condiții economice
și politice mondiale se propun
astfel de ritmuri de dezvoltare
care asigură îndeplinirea Pro
gramului partidului, de a ridica
România pe culmi tot mai înalte
de progres și civilizație.
Dezbătînd documentele aflate
lă' ordinea de zi. informez ple
nară' dă rezultatele obținute de
județul Timiș în perioada care a
trecut de Ia începutul actualului
cincinal, inclusiv în semestru! I
al anului 1984, dau garanția în
făptuirii prevederilor pe 1985 și
pe întregul cincinal.

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Aprobind întru totul docu
mentele supuse dezbaterii ple
narei, doresc să reafirm încă o
dată, cu toată vibrația conștiin
ței, că prin realegerea dumnea
voastră în funcția supremă de
secretar general partidul și po
porul nostru vor avea în conti
nuare garanția îndeplinirii tutu
ror obiectivelor pe care ni le
propunem, vor avea in fruntea
lor un patriot desăvirșit, un re
voluționar înflăcărat, un comu
nist de reală și aleasă omenie,
mintea cea mai ascuțită și sufle
tul cel mai cald, cel care a în
țeles să-și dăruiască întreaga
ființă luptei pentru înfăptuirea
mărețelor idealuri ale socialis-

mului și comunismului, pe cel
care veghează ca scumpa noas
tră patrie să-și sporească de-a
pururi, in libertate și demnitate,
strălucirea și gloria pămîntului
românesc.
In încheiere, asigur condu
cerea partidului, pe dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că toți
oamenii muncii timișeni, sub
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, sînt ferm
hotăriți să muncească cu abne
gație și dăruire pentru a întîmpina cu rezultate remarcabile
evenimentele politice majore cile
acestui an — cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă și Congresul
al XIII-Iea
*
al Partidului Comu
nist Român.

plină aprobare, comuniștii, toți
oamenii muncii hunedoreni vă
încredințează, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că își
vor consacra întreaga lor putere
de muncă înfăptuirii exemplare
a acestora, convinși fiind că
prin eforturile comune ale în
tregului popor. condus de
partid, vom da viață chipului
luminos al societății socialiste
și comuniste pe pămintul
României.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

ȘTEFAN RAB

Mult stimate și iubite to
varășe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși,
Regăsim. în documentele ple
biectivele și sarcinile cuprinse
narei. însemnele de neconfun
în proiectul de Directive con
dat ale gîndirii realiste și cu
stituie expresia grijii statornice
tezătoare. științifice și revolu
și permanente pe care dumnea
ționare a secretarului general
voastră, tovarășe secretar ge
al partidului, care și-a pus pu
neral, Ie manifestați pentru
ternic amprenta ne cel mal
continua înflorire și dezvoltare
strălucit capitol din istoria tă
a României socialiste. In ele
rii. pe care întregul popor îl
sînt materializate spiritul revo
numește. în semn de suprem
luționar. înalta răspundere pen
omagiu adus celui mai iubit
tru destinele patriei noastre so
fiu al său. ..Epoca Nicolae
cialiste. neasemuita dumnea
Ceaușescu". Este epoca în care,
voastră capacitate de analiză și
odată cu tara întreagă, județul
de sintetizare a experienței is
Covasna a cunoscut o dezvolta
torice â partidului nostru în
re fără precedent, de neînchi
puit pentru românii și secuii
făurirea noii societăți, marea
forță de a prevedea și prospecta
de-acum o generație. Odinioa
ră ca și inexistent ne harta eexigentele de perspectivă ale
conomică a tării, județul nostru
dezvoltării, ținînd seama atît de
s-a racordat tocmai în această
condițiile concrete ale țării, cit
perioadă la ritmurile industria
și de factorii externi, nețărmu
lizării socialiste.
rita dumneavoastră încredere în
Subliniind puternica dezvolta
capacitatea de creație a clasei
re economică a județului, vor
noastre muncitoare, a țărănimii
bitorul a relevat că aceasta
și intelectualității, a întregului
este rezultatul politicii nartidunostru popor.
~
lui
de ridicare armonioasă a
După ce a înfățișat rezultate
tuturor zonelor patriei, pentru
le obținute pînă acum în reali
asigurarea adevăratului suport,
zarea planului pe acest an, vor
cel economic, al egalității în
bitorul a spus : Puternicul
drepturi a tuturor cetățenilor
potențial al economiei jude
patriei, unul din temeiurile pro
țului Hunedoara, capacitatea
funde ale unității de nezdrun
politico-organizatorică a or
cinat
a ponorului în jurul parti
ganizației noastre de partid,
dului, ale hotărîrii nestrămutate
succesele obținute în îndeplini
de a da un răspuns ferm ori
rea planului pe 1984 sint pre
cui ar încerca, de oriunde ar
mise sigure că noi sintem pre
fi. să denigreze marile noastre
gătiți să preluăm la un nivel
realizări, supremele noastre va
calitativ superior înfăptuirea
lori
morale.
sarcinilor planului pe anul 1985
Este marele merit istoric al
și ale viitorului cincinal.
secretarului general al partidu
Proiectul de Directive privind
lui de a fi inclus o asemenea
dezvoltarea economico-socială a
orientare, o finalitate emina
României în cincinalul 1986—
mente umanistă în strategia ge
1990, ca și cel al planului pe
nerală a făuririi societății socia
anul 1985. fundamentate într-o
liste multilateral
dezvoltate.
concepție unitară, profund știin
Iată de ce. oamenii muncii din
țifică. exprimă în gradul cel
județul nostru — români și
mai înalt atît nevoile economiei
maghiari, deopotrivă — îsi ex
naționale în perspectiva imedia
primă, din adincul inimii, recu
tă. cît și posibilitățile reale de
noștința
profundă ce i-o. poartă
care dispune tara, urmînd con
tovarășului Nicolae Ceaușescu
secvent orientarea esențială a
pentru intensa, neobosita sa ac
partidului privind continuarea
tivitate. consacrată binelui și
fermă a politicii de industriali
propășirii întregului nostru po
zare socialistă, precum și reali
por. înfloririi României noastre
zarea pe ansamblul economiei
socialiste.
naționale a unor indicatori cali
Vă rog să-mi permiteți să dau
tativ superiori, realizarea fermă
glas gindurilor unanime ale co
a exigentelor mecanismului ecomuniștilor. ale tuturor oameni
nomico-financiar.
lor muncii din județul nostru
Din prevederile proiectelor
si să susțin.,cu, toată căldura, .ca
Directivelor”șF '{jianului anual
în funcția de secretar general
desprindem cu clafităte sarci
al partidului să fie reales to
varășul Nicolae Ceaușescu —
nile de deosebită' însemnătate
conducătorul încercat si înțe
ce revin județului Hunedoara
lept al națiunii noastre socia
pentru asigurarea economiei
liste.
naționale cu cantități sporite de
Reinvestirea în funcția supre
cărbune cocsificabil și energetic,
mă de secretar general al parti
minereuri de fier și neferoase,
dului a celui mai iubit fiu al

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
RADU BĂLAN
Mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Bilanțul bogat in realizări cu
care partidul, întregul popor întîmpină cele două evenimente
politice naționale, perspectivele
mărețe și insuflețitoare trasate
cu claritate în proiectul de Di
rective sint indisolubil legate de
personalitatea profund revolu
ționară a dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral. In cei 19 ani de cind vă
aflați în fruntea partidului
v-ați afirmat ca un eminent
conducător. înflăcărat revoluțio
nar și patriot, neobosit militant
pentru cauza libertății și inde
pendenței popoarelor, pentru
progres social, colaborare și
pace în lurpe. în acești am. de
numiți cu justificată mîndrie
patriotică „Epoca Ceaușescu",
România a cunoscut cele mai
profunde transformări înnoitoa
re din întreaga sa istorie. Pen
tru tot ceea ce ați făcut și faceți
spre gloria și fericirea patriei
noastre, pentru înaltul exemplu
de abnegație și dăruire revolu
ționară. pentru activitatea înțe
leaptă și competentă pe care o
desfășurați cu neostenire. co
muniștii. toți oamenii muncii
hunedoreni vă încredințează de
întregul lor atașament, de înalta
lor stimă și prețuire, urmindu-vă neabătut pilda de în
flăcărat patriot și comunist.
Toți cei ce lucrează în aba
tajele minelor din Valea Jiului,
Poiana Ruscăi și Tara Zarandului. pe platformele mereu fier
binți ale combinatelor siderur
gice de la Hunedoara și Călan
ori la bornele luminii și puterii
de la Mintia și Paroșeni. chimiștii și cimentiștii, forestierii
și ceferiștii, muncitorii din in
dustria ușoară, constructorii și
lucrătorii ogoarelor hunedorene
își exprimă, cu toată căldura ini
milor. dorința vie. nestrămutată
ca dumneavoastră, mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. să fiți reales la Con
gresul al XIII-Iea al partidului
în funcția supremă de ’Secretar
general al Partidului Comunist
Român, garanție sigură a mer
sului ferm înainte al societății
românești, a ridicării patriei
noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație.
Orientările fundamentale, o

energie electrică, oțeluri de ca
litate superioară, materiale de
construcții și alte produse. Pe
această bază, valoarea produc
ției industriale a județului va
atinge in anul 1985 50 de mili
arde. iar la sfirșitul viitorului
cincinal aproape 60 de miliarde.
în încheiere vorbitorul a spus:
Mobilizați de mărețele obiec
tive ale planului pe anul 1985
și proiectul de Directive ale ce
lui de-al XIII-Iea Congres al.
partidului, cărora le dăm o de-

poporului nostru, a celui ce în
truchipează în cel mai înalt
grad calitățile de eminent con
ducător politic și de stat, de
patriot și revoluționar înflăcă
rat. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
constituie chezășia cea mai si
gură a înfăptuirii, in Continua
re, cu deplin succes, a Progra
mului partidului, a hotăririlor
pe care le va adopta cel de-al
XIII-Iea Congres.
Proiectul de Directive ale
Congresului al XIII-Iea preve
de în spiritul orientărilor sale
de bază o serie de obiective de
mare forță mobilizatoare si pen
tru județul Covasna. în consens
cu imperativul accentuării ele
mentelor calitative ale dezvol
tării. ele orientează eforturile
noastre cu precădere spre folo
sirea intensivă a capacităților
de producție si creșterea mai
accentuată; a
productivității
muncii, spre diminuarea chel
tuielilor de producție, ridicarea
nivelului tehnico-calitativ al
produselor și sporirea expor
tului.
In continuare, vorbitorul s-a
referit la creșterile cantitative,
prevăzute
pentru
cincinalul
viitor, arătînd că. în spiritul in
dicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului la consfă
tuirea de -lucru de la Mangalia,
s-a acționat ferm pentru îmbu
nătățirea stilului și metodelor
de muncă, .pentru intensificarea
activității organizatorice si po
litico-educative desfășurate de
comitetul județean de partid,
de organele si organizațiile de
partid, punînd în centrul preo
cupărilor înfăptuirea sarcinilor
economice.
Acționăm ferm pentru spo
rirea producției de lignit și
țiței, pentru realizarea progra
melor de investiții în acest do
meniu. Avem toate condi
țiile să asigurăm, asa cum se
prevede în documente, tripla
rea. pînă în 1990. a producției
de cărbuni. Iată de ce propu
nem să fie inclusă în planul
cincinal si construirea centralei
electrice de termoficare Sfîntu
Gheorghe pentru valorificarea
acestei resurse.
în ce privește agricultura —
a sous în continuare vorbitorul
— în pofida calamităților care
au lovit județul nostru în această primăvară, vom înde
plini sarcinile ce ne revin în
acest an.
Exprimîndu-mi acordul de
plin cu documentele aflate în
dezbaterea plenarei noastre, vă
încredințăm, mult iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu. în nume
le comuniștilor, al- • tuturor oa
menilor muncii din județul Co
vasna. că vom face totul pen
tru traducerea lor exemplară
în fapte, pentru a ne spori con
tribuția la înflorirea patriei
noastre comune. România so
cialistă.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE PANĂ
Mult stimate tovarășe Nicolae
margini, își consacră Întreaga
Ceaușescu,
viață și activitate făuririi noului
destin socialist al României,
Stimați tovarăși,
realizării celor mai cutezătoare
obiective
menite să dea prin ri
Plenara la care participăm
dicarea continuă a calității mun
marchează un moment de im
cii și vieții noastre măsura de
portanță deosebită pentru în
plină a vocației constructive a
treaga activitate viitoare a par
poporului român.
tidului și poporului nostru în
Alăturîndu-mă propunerii fă
vederea înfăptuirii
mărețelor
cute de către tovarășul Manea
obiective ale noii etape, de edi
Mănescu
în numele Comitetului
ficare a patriei.
Politic Executiv, doresc să ex
Proiectul de plan pe 1985 și
prim convingerea că cei aproape
propunerile privind dezvoltarea
400 de mii de comuniști, toți
economico-socială a României oamenii
muncii din municipiul
în cincinalul viitor și pînă în
București. în deplin consens cu
anul 2000, întemeiate pe marile
voința
întregului
partid și po
realizări obținute pînă în pre
aprobă din toată inima și
zent — a spus in continuare por.
dau cea mai înaltă apreciere
vorbitorul — pun cu putere în opțiunii
unanime a plenarei
lumină contribuția decisivă a noastre cu
privire Ia dezbaterea
tovarășului Nicolae Ceaușescu
toate organizațiile de partid
la stabilirea căilor si a direc în
țiilor de acțiune menite să asi a propunerii pentru realegerea
gure ridicarea continuă a pa la Congresul al XIII-Iea al par
triei pe culmi tot mai înalte de tidului a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, conducătorul iubit și
progres.
stimat al partidului și statului
Referindu-se la sarcinile ce
nostru, exponentul strălucit al
revin economiei Capitalei pen
intereselor și năzuințelor supre
tru anul 1985 și viitorul cincinal,
me ale poporului, in înalta
vorbitorul a subliniat că facto
funcție de secretar general al
rul decisiv în realizarea unor
Partidului Comunist Român.
sarcini de o asemenea amploare
Mindri de faptul că sintem
îl reprezintă aplicarea rapidă în contemporani cu comunistul si
producție a celor mai noi cu
luptătorul revoluționar neobosit,
ceriri ale științei și tehnicii. în erou intre eroi, ce simbolizea
acest sens, institutele de cerce
ză cele mai înalte aspirații ale
tare și inginerie tehnologică, al întregului nostru popor, de a
căror aport, datorită îndrumării cărui gindire și activitate sînt
de înaltă competentă științifi
strîns legate cele mai de seamă
că date în permanentă de tova
izbinzi din istoria multimilena
rășa Elena Ceaușescu, s-a dove
ră a neamului, noi vedem în
dit hotăritor în înfăptuirea ce 1 realegerea tovarășului Nicolae
lor mai prestigioase obiective
Ceaușescu in înalta funcție de
realizate în actualul cincinal,
conducere a partidului suprema
acționează pentru
devansa
garanție a creșterii continue. a
rea asimilării unor produse de
rolului său conducător în socie
complexitate ridicată, a unor e- tatea românească, a întăririi
chipamente pentru programul
unității întregii națiuni în jurul
energetic nuclear, utilaje teh
partidului, al secretarului său
nologice de performantă ridi
general, a promovării unui spi
cată, roboti industriali, mașini
rit dinamic, profund înnoitor
agricole multifuncționale, pro
în toate domeniile de activitate.
duse de chimie fină și multe
împreună cu toți fiii țării,
altele.
noi. cei ce trăim și muncim în
Perspectivele dezvoltării eco
capitala patriei, aducem cel mai
nomico-sociale și urbanistice
omagiu tovarășului
impetuoase
a
municipiului fierbinte
Nicolae Ceaușescu pentru în
București și a întregii țări în
sa activitate revoluționa
1985 și în cincinalul viitor sint treaga
ră dedicată de peste cinci dece
o expresie elocventă a grijii
nii binelui și prosperității pa
permanente
manifestate
de
triei, afirmării fără precedent a
secretarul general al partidului
prestigiului și rolului României
pentru edificarea ținei capitale socialist^
in viata internaționa
moderne. înfloritoare, demne de lă, apărării intereselor și drep
epoca luminoasă ce o trăim și
turilor fundamentale ale po
pe care cu îndreptățită mindrle porului
român, ale tuturor po
o numim „Epoca Ceaușescu".
poarelor la pace, la viată liberă
Răspunzînd acestei griji prin
și demnă, făuririi unei lumi mai
fapte, nu vom precupeți nici un
bune și mai drepte pe planeta
efort pentru realizarea gran
noastră.
dioaselor obiective urbanistice
Asigurînd plenara Comitetului
inaugurate recent în prezența
Central și pe dumneavoastră,
tovarășului Nicolae Ceaușescu și mult iubite și stimate tovarășe
a tovarășei Elena Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu, de legămîneare vor purta peste veacuri
tul solemn al comuniștilor, al
gloria acestei epoci de muncă
tuturor oamenilor muncii din
eroică a întregului nostru popor.
București de a face totul pentru
Declarîndu-mă întru totul de
ca mărețele și insuflețitoarele
acord cu conținutul realist, pro
proiecte marcate pregnant de
fund științific al documentelor
forța novatoare a gîndirii și
supuse dezbaterii, vă rog să-mi
personalității dumneavoastră să
îngăduiți să dau glas ginduri
devină faptă.’vă încredințăm că
lor și simțămintelor de fierbinte
nu vom precupeți nici un efort
dragoste și nemărginită recu
noștință ale tuturor oamenilor, pentru înfăptuirea • cu succes a
muncii din Capitală față de cel istoricelor obiective de dezvol
tare și înflorire multilaterală a
mai iubit fiu al națiunii noastre,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
patriei, magistral prefigurate în
care, cu patos revoluționar, în
documentele ce vor fi dezbătute
flăcărat, excepțională clarviziu
și adoptate de cel de-al XIIIne și dăruire patriotică fără
Iea Congres al partidului.

HOTĂRÎREA
sesiunii Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României
Consiliul Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale a României, dezbătind do
cumentele cuprinse pe ordinea de zi, con
stată că acestea corespund orientărilor și
obiectivelor strategice din Programul
Partidului Comunist Român privind făuri
rea societății socialiste multilateral dezvol
tate și trecerea treptată a României spre
comunism.
Sesiunea a analizat probleme de o de
osebită importanță privind activitatea din
următoarea etapă : proiectele Planului na
țional unic de dezvoltare economico-so
cială a României și Planului de dezvoltare
a agriculturii, Industriei alimentare, gos
podăririi apelor și silviculturii pe anul 1985,
ultimul an al actualului cincinal ; schi
ța preliminară de dezvoltare economicosocială a României și schița preliminară
de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare în perioada 1986-1990.
Sesiunea dă o înaltă apreciere con
tribuției hotăritoare Ia elaborarea acestor
documente a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al partldului, președintele Republicii Socialiste
România, care a condus direct întreaga
activitate de elaborare a proiectelor pla
nului pe anul 1985 și a schițelor prelimi
nare pentru cincinalul viitor, examinind în
mai multe etape ritmurile și proporțiile
dezvoltării, proDunerile pe ansamblul eco
nomiei și pe fiecare minister in parte șl
orientînd lucrările de fundamentare a acestora în direcțiile determinante pentru
progresul economico-social continuu al
României socialiste în noua etapă : ac
centuarea rolului științei, al elementelor
calitative, care asigură caracterul intensiv
al economiei ; dezvoltarea in continuare
a bazei energetice, de materii prime și a
agriculturii ; valorificarea superioară și
economisirea resurselor ; creșterea cali
tății șl competitivității produselor la ni
velul atins pe piața mondială ; ridicarea
in ritm accentuat a productivității muncii;
accelerarea progresului științific, tehnic și
tehnologic, ca factor deprimă însemnătate
în realizarea acestor obiective. Din docu
mentele de plan dezbătute reiese preanant
caracterul științific, realist al orientărilor
stabilite de secretarul general al partidu
lui cu privire la continuarea mersului as
cendent al țării noastre pe calea consoli
dării șl lărgirii potențialului economic,
dezvoltării echilibrate pe ramuri și în pro
fil teritorial pe baza creșterii calității mun
cii și a eficienței economice in toate do
meniile de activitate, participarea mai in
tensă a României in circuitul economic
mondial, creșterea venitului național, ridi
carea necontenită a nivelului de trai și de

civilizație al întregului popor - țelul
suprem al politicii partidului și statului
nostru, esența societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe care o făurim.
Consiliul Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale își însușește pe deplin
aceste documente, exprimîndu-și convinge
rea că aprobarea și înfăptuirea lor vor
da un nou și puterniă impuls muncii în
tregului nostru popor, sub înțeleaptă con
ducere a partidului, pentru înflorirea
României socialiste pe calea progresului
și civilizației.
I. - Examinind proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare economico-socia
lă a Republicii Socialiste România și al
Planului de dezvoltare a agriculturii pe
anul 1985, sesiunea consideră că sarcinile
prevăzute corespund hotăririlor adoptate
de Congresul al Xll-lea și Conferința Na
țională ale partidului, precum și obiec
tivelor și nivelurilor stabilite pentru
ultimul an al actualului cincinal prin pro
gramele speciale aprobate. Ele reflectă
orientările fundamentale formulate de
secretarul general al partidului cu privire
la creșterea continuă a forțelor de pro
ducție, dezvoltarea bazei proprii de ma
terii prime și
a agriculturii, îmbunătă
țirea nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, sporirea gradului de valorificare
a materiilor prime, diminuarea consumu
rilor materiale, extinderea folosirii mate
rialelor refolosibile, reducerea cheltuieli
lor materiale, utilizarea cu eficiență ma
ximă a fondurilor de investiții, sporirea
mai accentuată a productivității muncii,
în vederea creșterii susținute a venitului
național și ridicării continue a nivelului
de trai al populației.
In vederea creării condițiilor pentru
trecerea la înfăptuirea planuiui pe 1985,
sesiunea Consiliului Suprem hotărăște :
Ministerele și celelalte organe centrale,
consiliile populare, consiliile oamenilor
muncii din întreprinderi și centrale vor ac
ționa pentru :
- îndeplinirea exemplară a planului pe
1984 la producția fizică, pe sortimente,
obținerea de producții suplimentare la
materii prime, resurse energetice, produse
cu desfacere asigurată la export, produse
agricole vegetale și animale, astfel incit
să se asigure baza pentru creșterile pre
văzute în anul următor și încheierea cu
rezultate importante a cincinalului 1981 —
1985 ;
- realizarea măsurilor și nivelurilor sta
bilite pentru 1984 prin programele pri
vind dezvoltarea bazei energetice și de
materii prime, ridicarea nivelului tehnic și
calitativ al produselor, valorificarea supe
rioară a materiilor prime și materialelor

și reducerea consumurilor, creșterea pro
ductivității muncii, precum și fundamen
tarea și stabilirea
obiectivelor concrete
ale acestor programe pentru anul 1985 ;
- valorificarea cît mai rapidă și cu eficiență superioară în producția materială
a rezultatelor cercetării științifice, dezvol-1
tării tehnologice și introducerii progresu
lui tehnic din prima jumătate a anului,
finalizarea celorlalte obiective cuprinse în
planul pe 1984 și aducerea intr-un stadiu
cît mai avansat a celor ce vor continua
în 1985 ;
- urgentarea punerii in funcțiune a obiectivelor de investiții cu termen în acest
an și scurtarea perioadei de atingere a
parametrilor proiectați, astfel incit capa
citățile respective să poată contribui la
realizarea sporurilor prevăzute pentru
1985 ;
- intensificarea recuperării, recondlționării și refolosirii materialelor rezultate
din procesele de producție și consum, depășindu-se nivelurile stabilite pentru anul
in curs ;
- desfășurarea din timp a acțiunilor de
asigurare a bazei tehnico-materiale, de
încheiere a contractelor economice, a ce
lorlalte lucrări de pregătire a planului
pe 1985.
In legătură cu dezvoltarea agriculturii,
ramură de bază a economiei românești,
sesiunea apreciază că aceasta se înscrie
in coordonatele realizării unei agriculturi
moderne și intensive, de înaltă producti
vitate, care să folosească cele mai noi
cuceriri ale științei. Propunerile de dez
voltare a acestei ramuri au in vedere
continuarea
înfăptuirii
complexului de
măsuri tehnice, economice, organizato
rice și sociale ale noii revoluții agrare
stabilite de Congresul al Xll-lea al parti
dului. Se creează astfel cadrul necesar
folosirii depline a fondului funciar, obți
nerii, chiar in cazul unor condiții clima
tice nefavorabile, a unor producții agri
cole sporite, în măsură să asigure in în
tregime consumul intern și celelalte nevoi
ale economiei naționale. Ținind seama de
sarcinile cuprinse în
proiectul planului
de dezvoltare a agriculturii și industriei
alimentare, gospodăririi apelor și silvicul
turii pe anul 1985, Consiliul Național ol
Agriculturii, împreună cu ceilalți factori
de răspundere, vor acționa pentru :
- pregătirea temeinică, efectuarea la
timp și de bună calitate a lucrărilor de
întreținere a culturilor și de strîngere a
recoltei din acest an și a celor necesare
pentru recolta anului viitor ;
- asigurarea bazei. furajere și materia
lelor de reproducție, creșterea efectivelor
de animale și îmbunătățirea structurii a

cestora, în vederea creării condițiilor pen
tru îndeplinirea sarcinilor de producție în
zootehnie pe anul 1985 ;
- realizarea integrală a prevederilor pe
acest an ale planului de îmbunătățiri
funciare și gospodărire a apelor și pregă
tirea temeinică a
lucrărilor prevăzute
pentru anul viitor.
II. - Sesiunea a dezbătut Raportul cu pri
vire la schița preliminară de dezvoltare
economico-socială a României și Rapor
tul cu privire la schița preliminară de
dezvoltare a agriculturii și industriei ali
mentare în perioada 1986-1990, care orientează dezvoltarea
economico-socială
a patriei noastre în direcțiile determi
nante pentru înfăptuirea sarcinilor stabi
lite prin Programul partidului, documen
tele Congresului al Xll-lea și ale Confe
rinței Naționale din decembrie 1982.
Etapă hotăritoare în realizarea Progra
mului partidului, cincinalul 1986-1990 va
asigura
intrarea României
intr-o fază
nouă, superioară, a progresului său eco
nomico-social, marcată de noua etapă a
revoluției tehnico-științifice care se pre
figurează pe plan mondial și care tre
buie să se reflecte în mod corespunzător
și în dezvoltarea societății socialiste româ
nești.
Prevederile pentru această perioadă au
în vedere accentuarea și mai puternică a
unor laturi calitative, pentru dezvoltarea
intensivă a întregii activități, creșterea
mai puternică a muncii de cercetare știin
țifică, a rolului științei și tehnicii in în
treaga dezvoltare economico-socială.
Și pentru etapa următoare problema asigurării bazei energetice și de materii
prime se va afla in centrul activității. De
asemenea, o atenție deosebită se va acorda realizării programelor din agricul
tură, aceste două grupe de probleme reprezentînd esențialul, factorii determinanți
pentru dezvoltarea tuturor celorlalte ra
muri de activitate.
Sesiunea a apreciat că schița prelimi
nară de dezvoltare a României in perioa
da 1986-1990 se fundamentează și este în
concordanță cu :
- programele speciale cu privire la
producerea energiei în cincinalul actual și
dezvoltarea bazei energetice a țării pînă
in 1990, valorificarea superioară șl creș
terea bazei de materii prime minerale și
energetice primare ;
- programul național pentru creșterea
producției agricole prin creșterea poten
țialului productiv al pămîntului, mai buna
organizare și folosire în mod unitar a te
renurilor agricole, realizarea irigațiilor și
a lucrărilor de desecări șl combatere a eroziunii solului ;

- programele speciale privind creșterea
moi accentuată a productivității muncii și
perfecționarea
organizării și
normării
muncii, îmbunătățirea nivelului tehnic și
calitativ al produselor, reducerea consu
murilor și valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor;
- programele speciale pe subramuri și
produse ;
- studiile și prognozele pe grupe de
produse și produse, precum și programul
dezvoltării cercetării științifice și extinde
rii progresului tehnic în cincinalul viitor,
elaborate sub conducerea directă a tovai rășei academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, prim viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Consiliului Național
pentru Știință și Tehnologie.

Sesiunea Consiliului Suprem consideră
că direcțiile generale de dezvoltare eco
nomică și socială a României in anii
1986-1990 corespund pe deplin cerințelor
și posibilităților economiei noastre națio
nale, au un puternic caracter mobilizator
și realist, asigură ridicarea pe o treaptă
superioară de progres și civilizație a
României socialiste. De o deosebită în
semnătate pentru continuarea dinamică a
progresului
economico-social
al țării
noastre sînt principalele obiective și di
recții de acțiune
prevăzute in schițele
preliminare :
- dezvoltarea intensivă a industriei, ri
dicarea substanțială a nivelului tehnic și
calitativ al produselor industriale, astfel
incit acestea să fie competitive și să se
situeze cel puțin la nivelul produselor si
milare realizate pe plan mondial ;
- sporirea aportului cercetării științifice
și progresului tehnic la dezvoltarea și mo
dernizarea forțelor de producție, la îmbu
nătățirea nivelului tehnic și calitativ al
produselor ;
- creșterea puternică a productivității
muncii pe baza organizării mai bune a
producției și a muncii, a automatizării, a
mecanizării, a introducerii metodelor mo
derne, a cibernetizării și robotizării pro
ducției ;
- valorificarea superioară a materiilor
prime și materialelor, reducerea consumu
rilor, sporirea gradului de recuperare a
resurselor, de folosire a pieselor și subansamblelor recondiționate, limitarea creș
terii consumurilor de. energie primară, pen
tru diminuarea in continuare a cheltuieli
lor materiale și a ponderii lor în produsul
social, ridicarea eficienței și rentabilității
întregii activități economice și realizarea
pe această bază a nivelurilor de creștere
a venitului național prevăzute ;

- dezvoltarea agriculturii prin creșterea
potențialului productiv al solului, înfăptui
rea programului de irigare, de îmbunătă
țiri funciare, aplicarea în agricultură a
rezultatelor cercetării științifice în vederea
realizării unor producții agricole ridicate,
sigure și stabile ;
- creșterea susținută a comerțului exte
rior și cooperării economice internaționale
în producție, sporirea continuă a eficien
ței acestuia și trecerea, pînă la finele
perioadei, la o balanță de plăți activă ;
- asigurarea unei rate optime a acumu
lării în venitul național utilizat pentru
consum și dezvoltare ;
- ridicarea în continuare a nivelului de
trai pe măsura creșterii productivității
muncii și reducerii costurilor de producție;
- întărirea monedei naționale și asigu
rarea condițiilor pentru trecerea la con
vertibilitatea leului ; realizarea unei cir
culații bănești sănătoase.
Sesiunea Consiliului Suprem se declară
de acord cu nivelurile prezentate in schița
de dezvoltare economico-socială pînă in
anul 1990, rezultate ale unor analize pre
liminare care au urmărit dimensionarea
principalilor indicatori sintetici și a core
lației dintre aceștia și hotărăște ca în pe
rioada următoare analizele să fie adincite
împreună cu ministerele, în vederea con
cretizării soluțiilor și să se acționeze cu
hotărire pentru :
- dezvoltarea bazei energetice șl de
materii prime ;
- sporirea gradului de valorificare a re
surselor ;
- punerea in funcțiune într-o perioadă
cît mai scurtă a investițiilor neterminate ;
- definitivarea structurilor de producție
pe un nomenclator lărgit de produse ;
- creșterea mai accentuată a producti
vității muncii și reducerea costurilor de
producție ;
- finalizarea programelor speciale pe
produse, grupe de produse, ramuri, sub
ramuri, activități și probleme de sinteză
pentru perioada 1986-1990, în sensul iden
tificării tuturor posibilităților de realizare
a nivelurilor propuse.
Sesiunea Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a României
aprobă in unanimitate documentele supuse
dezbaterii și însărcinează secțiunile Con
siliului Suprem să acționeze, în continua
re, pentru îmbunătățirea fundamentării obiectivelor prevăzute în schița preliminară
de dezvoltare economico-socială a Româ
niei în perioada 1986-1990, să asigure și
să urmărească elaborarea și definitivarea
programelor speciale pe probleme de sin
teză, pe ramuri și domenii.
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Tovarășului ALT ȘUKRIA
Președintele Prezidiului Comitetului Central
al Uniunii Comuniștilor din iugoslavia

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în7 funcția de președinte al Prezidiu
lui Comitetului Central, al Uniunij Comuniștilor din Iugoslavia, vă adresez,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu
personal, calde felicitări și cele mai bune urări. Poporul și partidul nostru
urmăresc cu viu interes și dau o înaltă apreciere activității desfășurate de
popoarele Iugoslaviei socialiste in înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XII-lea
Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia pentru edificarea socialis
mului in țara vecină și prietenă.
între partidele, țările și popoarele noastre, s-au statornicit , relații trainice
de prietenie și colaborare frățească, bazate pe încredere și respect reciproc,
în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul’ frecventelor întîlniri la nivel
înalt româno-iugoslave. îmi exprim convingerea Că relațiile dintre Partidul
Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia se vor dezvolta și
aprofunda in continuare; spre binele poporului român și popoarelor iugoslave,
în folosul cauzei socialismului, securității și-independenței naționale, ințelegerii și cooperării între popoare, al destinderii și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
. Amabilul mesaj pe care Excelența Voastră mi l-a adresat cu ocazia săr
bătoririi oficiale a zilei mele de naștere; m-ă mișcat profund. Eu vă mul
țumesc foarte mult și vă transmit cele mai . bune urări, de fericire personală
și pentru viitorul ppporului român,

JEAN
Mare Duce de Luxemburg

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălcscu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii. Socialiste România, a primit,
miercuri, pe Ladislav Gerle, vice
președinte al Guvernului Republicii
Socialiste Cehoslovace, președintele
părții cehoslovace in Comisia mixtă
guvernamentală româno-cehoslovacă
de colaborare economică și tehnicoștiințifică, ale cărei lucrări s-au des
fășurat la București;
în cursul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele relații
de. prietenie și colaborare existente
între partidele, țările și popoarele
noâstre, subliniindu-se rolul hotăritor in dezvoltarea acestora al înțe
legerilor și hotăririlor convenite cu
prilejul intilnlrilor și convorbirilor
dintre tovarășul ' Nicolae , Ceaușescu
și tovarășul Gustav Husak.

Au fost analizate'posibilitățile ofe
rite de economiile, celor două țări
pentru amplificarea și ad'incirea in
continuare a acțiunilor de cooperare
economică și de specializare in pro
ducția industrială, pentru extinde
rea colaborării tehnico-științifice • și
a schimburilor comerciale românocehoslovace, in interesul ambelor
țări și popoare.
La întrevedere au participat tova
rășii Marin. Enache. viceprim-ministru al guvernului, președintele părții
române în comisia mixtă, precum și
Cornel Pinzaru, ambasadorul țării
noastre la Praga.
A fost? prezent Jan Papp, ambasa
dorul R.S. Cehoslovace la București.
(Agerpres)

Delegația de partid și de stat
a Republicii Nicaragua a părăsit Capitala
Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala delegația de partid și de stat
a Republicii Nicaragua, condusă de
Daniel Ortega Saavedra, membru al
Direcțiunii Naționale a Frontului
Sandinist de Eliberare Națională,
coordonatorul Juntei Guvernului de
Reconstrucție Națională a Republicii
Nicaragua, comandant al Revoluției,
care, la invitația Corriitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
a efectuat o vizită de lucru in țara
noastră.
.

La" plecare, pe aeroportul Otoperii, oaspeții au . fost salutați de
tovarășii Emil- Bobu. membru al Co
mitetului Politic Executiv; și Ion
Sțoian. membru supleant al Comite
tului Poliție Exec.utiv, secretari ai
C.C., al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al. Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul
atacărilor externe, de activiști de
partid' și de. stat ’,' .
, .
(Agerpres)

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte
La București
s-au 'încheiat,
miercuri, lucrările celei de-a XV-a
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-cehoslovace de co
laborare economică și tehnico-științifică.
Conducătorii celor două delegații,
președinții părților in comisia mixtă.
Marin Enache, viceprim-ministru al
guvernului, și Ladislau Gerle, vice
președinte al guvernului cehoslovac,
au semnat Protocolul sesiunii.

în spiritul înțelegerilor și hoțărîrțlor ; convenite cu prilejul intilnirilor și convorbirilor la nivel înalt ro
mâno-cehoslovace, . documentul pre
vede măsuri concrete pentru dez
voltarea cooperării și specializării in
domeniile construcției de mașini,
electrotehnicii, electronicii, chimiei,
metalurgiei. Sint. totodată, stabilite
măsuri pentru creșterea si' diversifi
carea schimburilor reciproce de măr
furi.
(Agerpres)

Plecarea delegației parlamentare din Islanda
Miercuri a părăsit Capitala dele
gația parlamentară din Islanda, con
dusă de Thorvaldur Gardar Kristjansson. președintele Parlamentului,
care, la invitația Marii Adunări
Naționale, a efectuat o vizită in
țara noastră.-

Cronica

La plecare, pe aeroportul Otopeni. parlamentarii islandezi au fost
salutați de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
de deputați.
' (Agerpres)

zilei

începind de miercuri, in țara noas
tră se desfășoară ..Zilele culturii po
loneze", manifestare dedicată celei
de-a 40-a aniversări a Zilei Renaș
terii Poloniei și care se înscrie,' tot
odată, in cadrul relațiilor cultiiralartistice dintre România și Polonia.
Pină la 4 iulie, in București și in
alte localități sint programate spec
tacole de balet, gale de film, verni
saje ale unor expoziții etc, ,
în
deschiderea
manifestării,
miercuri seara a, avut loc- spectaco
lul de gală al ansamblului de balet
al operei și filarmonicii „Baltica" din
G.Visk, prezentat pe scena' Operei
Române din :București. Programul a
cuprins .lucrarea muzical-coregrafică „Anna Karenina" (muzica, Rodion
Scedrin, coregrafia Josef Saboycik).

. La Costinești a. avut loc yerriisajul celui,'de-al 4-lea Salon de Gra
fică satirică al tineretului. Organi
zatorii manifestării
Biroul de tu
rism pentru tineret și Uniunea ar
tiștilor plastici — au propus,, la ac
tuala ediție, tinerilor artiști plastici
participant!- să mediteze asupra ra
portului. biunivoc dintre muncă și
piine, sugestiv .exprimat in prover
bul „Nici muncă fără piine, nici
piine fără muncă". Dintre cele 200
de lucrări prezentate juriului au fost
reținute pentru concurs 82 caricaturi,
âparținind unui număr de 28 autori.
Gele mai reușite lucrări au primit
premii și mențiuni,
, - ;
'
(Agerpres)

13,00 Telex
15,05 Omiil și sănătatea. Dialog cu tele
spectatorii
;
15.20 Studioul tineretului. Colocvii des
pre, tinerețe, ideal,- muncă și crea
ție'
16.20 Desene animate
16,30 Închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)

20,20 Actualitatea in economie ' 1
20,35 Pagini: muzicale rte , m”-e n^nnlarltate din creația . corală româ
nească
20,50 Socialismul în conștiința țăriii In
dustrializarea — opțiune funda
mentală-a poporulpi român
21,10 Filme inspirate din lupta P.C.R. :
’ „Clipa" (cotor). Ecranizare a' ro
manului cu același titlu de Dinu
Săraru. Regia,: Gheorghe Vltanidis, ■ Ultima parte '
21,55 Din cele mai frumoase melodii
populare.
22,15 Telejurnal .'(parțial color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 28 iunie, ora 21 — 1 iulie,
ora 21. în țară : Vremea în încălzire
ușoară. Cerul va fi schimbător. Pș
alocuri în jumătatea de‘ nord a țărți
vor cădea ploi 'mai ales gub formă de
aversă însoțite de descărcări electrice.

In’ restul teritoriului averse izolate
după-amiaza.. Vîntul va sufla.slab pină
lâ moderat, cu intensificări de scurtă
durată îndeosebi in zonele de munte.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 8 și 18. gra.de, iar cele maxime
vor oscila între 20 și 30 de grade, izolat
mai ridicate. în București : Vremea în
încălzire. ușoară. .Cerul va.fi variabil,
favorabil aversei după-âmiaza. Vîhtuî
va sufla slab pină la moderat. -Tem
peraturile minime vor. fi cuprinse între
11 și 15 grade, .iar cele maxime între
25 și 30 de grade.

SPORT : Franța — cîștigâtoare a campionatului european
de fotbal
Miercuri seara, pe stadionul „Parc
des Princes" din Paris, in prezențaa 50 000 de spectatori, s-a disputat
finala turneului final al campiona
tului european de fotbal, între for
mațiile Franței și Spaniei. Meciul
«-a încheiat cu victoria fotbaliștilor
francezi, cu scorul de 2—0 (0—0). prin
golurile marcate de Platini (min, 57)

și Bellone (min. 89). Franța intră
astfel pentru prima oară in posesia
trofeului continental, terminind ne
învinsă competiția, in cadrul căreia
s-a dovedit formația cea mai pro
ductivă, cu 15 goluri marcate, din
tre care 9 au fost realizate de Michel
Platini, golgeterul turneului.
(Agerpres)

Importante inițiative ale României
pe ordinea de zi provizorie a Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a fost dată publici
tății ordinea de zi provizorie a celei
de-a XXXIX-a sesiuni ordinare a
Adunării Generale a O.N.U., ale că
rei lucrări vor incepe la 18 septem
brie.
Agenda viitoarei sesiuni a marelui
forum al națiunilor cuprinde o gamă
largă de probleme politice, econo
mice, sociale, militare, tehnico-științifice și culturale ale lumii contem
porane. între care întărirea păcii,
securității, legalității și democratiza
rea raporturilor interstatale, stăvili
rea . cursei periculoase a înarmări
lor și realizarea dezarmării, in pri
mul rind a dezarmării nucleare, stin
gerea, prin mijloace politice, prin
tratative, a focarelor de tensiune și
conflict, lichidarea decalajelor eco
nomice și ,a subdezvoltării, instaura
rea unei noi ordini economice mon
diale, creșterea rolului O.N.U. în re
zolvarea marilor și complexelor pro
bleme ce confruntă omenirea.
între cele 138 de puncte înscrise
pe agenda provizorie a viitoarei se
siuni a Adunării Generale figurează
o serie de inițiative românești de
mare valoare și actualitate, cum sint
Anul Internațional al Tineretului,
înghețarea și reducerea bugetelor
militare, reglementarea prin mijloace

pașnice a diferendelor, dezvoltarea
și întărirea bunei vecinătăți între
state și altele.
★

In legătură cu alegerea tovarășului Alessandro Nalta

MUNCHEN

Conferință asupra

în funcția de secretar general al P.CJ.

mediului înconjurător

Tovarășului ALESSANDRO NATTA

Delegația română
s-a pronunțat pentru un larg
schimb de experiență
în vederea combaterii
efectelor poluării

La sediul Națiunilor Unite au fost
reluate, în cadrul unei scurte ședin
țe. lucrările celei de-a 38-a sesiuni
a Adunării Generale a O.N.U. pentru
a dezbate unele probleme de pe
agendă rămase nerezolvate la reu
niunea din decembrie anul trecut.
Pe ordinea de zi a lucrărilor s-au
aflat două probleme — relațiile eco z BONN 27 (Agerpres). — La Miinnomice globale (dialogul Nord-Sud) * chen se desfășoară lucrările unei
și alegerea unui nou membru al
conferințe multilaterale asupra me
diului inconjurător organizate la ini
ECOSOC.
țiativa Guvernului R.F. Germania, in
Luind cuvîntul. Jorge Illueca, pre
colaborare cu Comisia Economică a
ședintele actualei sesiuni, a arătat
O.N.U. pentru Europa. Participă ță
că pină in prezent eforturile țărilor
rile europene. S.U.A. și Canada. La
in curs de dezvoltare vizind angaja
conferință sint discutate căile și mij
rea negocierilor globale au eșuat, ca
loacele de prevenire și combatere a'
urmare a rigidității manifestate de
daunelor provocate pădurilor, apelor
statele dezvoltate. El a adăugat că.
și solului de poluarea atmosferică.
în ultimul timp, au avut loc o serie
Delegația României a subliniat, in
de consultări in problema relațiilor
economice globale, ale căror rezulta
cadrul dezbaterilor, marea importan
tă acordată problemelor mediului in
te au fost înaintate, spre studiu, tu
conjurător de conducerea partidului
turor țărilor membre ale O.N.U. Ași statului nostru- S-a relevat astfel
cest punct de pe ordinea de zi a fost
că in România au fost adoptate- mă
transferat spre dezbatere sesiunii
suri legislative, precum și progra
următoare, care va începe in luna
me naționale de lungă durată pentru
septembrie.
combaterea poluării aerului, pentru
în Consiliul Economic si Social a
utilizarea rațională a apelor, pentru
fost aleasă Republica Cooperatistă
Guyana.
conservarea și dezvoltarea fondului
forestier și a pășunilor de care de
pind echilibrul ecologic, purificarea
atmosferei și menținerea unui mediu
inconjurător sănătos.
madrid
Delegația română s-a pronunțat în
favoarea adoptării unor măsuri de
natură, să promoveze un larg schimb
de experiență intre state asupra căi
lor și mijloacelor de supraveghere
eficientă a precipitațiilor poluante si
a efectelor acestora asupra pădurilor
Delegația U.G.S.R. primită de secretarul general
și apelor, precum si cu privire lă
metodele de stabilire a cauzelor
al Comisiei executive a confederației
unor asemenea fenomene. A fost
evidențiată importanta adoptării de
siliului
Central
al
U.G.S.R.,
a
fost
MADRID 27 (Agerpres). — Cores
către conferință a unor recomandări
primită de Marcelino Camacho.
pondență de la Nicolae Plopeanu :
care să încurajeze transferul de teh
Cu acest prilej, Marcelino Camacho
La Madrid s-au ihcheiat lucrările
nologii, să contribuie Ia lărgirea ac
a rugat să se transmită tovarășului
Congresului Confederației sindicale
țiunilor de cooperare intre țările eu
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
a comisiilor muncitorești, desfășurat
ropene în domeniul tehnologic, în
al Partidului Comunist Român, pre
sub lozinca „împreună cu muncito
scopul descoperirii si punerii lă nunct
rii, .pentru crearea de noi locuri de ședintele Republicii Socialiste Româ
a unor procedee, instalații si echipa
nia,
un
salut
respectuos,
sentimente

muncă și pentru pace"/ în funcția de
mente industriale care să permită'
secretar general al Comisiei execu
le sale deosebite de stimă si pre
depoluarea aerului si apelor, precum
țuire, împreună cu cele mai bune
tive a confederației a fost reales
si tehnici’și sisteme de conservare si
urări de sănătate și fericire, de noi
Mârcelino Camacho.
dezvoltare a fondului forestier.
și. tot mai mari succese in Condu
în ultima zi a lucrărilor congresu
cerea partidului și statului, a operei
lui, delegația Uniunii Generale a
Sindicatelor din România, condusă
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România.
de Constantin Niță, secretar al Con
ORIENTUL MIJLOCIU

:

In

Congresul Confederației sindicale
a comisiilor muncitorești

sprijinul edificării noii ordini economice

internaționale
BEIJING 27 (Agerpres). — R.P.
Chineză sprijină intru totul cererile
juste ale țărilor in curs de dezvol
tare in cadrul dialogului Nord-Sud
— a declarat, la Beijing, premierul
Consiliului de Stat al R.P. Chineze,
Zhao Ziyang.-in cadrul unei între
vederi cu Porfirio Munoz Ledo, pre
ședintele în exercițiu ăl „Grupului
celor 77". După cum transmite agen
ția China Nouă, cu acest prilej a fost
subliniată necesitatea întăririi coope
rării Sud-Sud. rtiai ialfeă in gbHdlțiile
in care propunerile realiste ale sta
telor' in curs de dezvoltare nu pri
mesc un răspuns satisfăcător din
partea țărilor industrializate.

„Grupul celor 77“ se pronunță ferm
pentru restructurarea actualului sis

tem de raporturi economice • și insti
tuirea unei noi ordini economice in
ternaționale care să țină cont de
evoluția, lumii contemporane — a
declarat, la Beijing, ambasadorul
Porfirio Munoz Leda (Mexic), pre
ședintele in exercițiu al grupului. El
a relevat că statele industrializate
doresc doar adoptarea unor „măsuri
superficiale", în vreme ce blochează
schimbările structurale propuse in
beneficiul țărilor in curs de dezvol
tate; Vechea ordine — a spus MuiloZ
Leda — este depășita, dialogul NordSud se află în impas, și actuala criză
cere sacrificii, dar nu cu prețul reinstaurării unei situații de colonia
lism, în locul acelor condiții necesare
dezvoltării' și consolidării indepen
denței naționale.

Activitatea „Grupului de la Contadora1'
pentru micșorarea tensiunii în America Centrală
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, și-a exprimat
satisfacția față de progresul înregis
trat in eforturile politico-diplomatice desfășurate, de „Grupul de la
Contadora" ,— incluzind Columbia,
Mexic, Panama și Venezuela — in
vederea soluționării pe cale pașnică,
prin negocieri, a situației conflictuale din America Centrală.
în raportul prezentat Consiliului
de Securitate,’ in acest sens, secreta

rul general al O.N.U. relevă rolul
pozitiv al proiectului de tratat asu
pra păcii și cooperării în America
Centrală, elaborat de „Grupul de la
Contadora" și prezentat guvernelor
cențroamericane spre considerare și
aprobare. In \același document, Perez
de Cuellar se pronunță pentru spri
jinirea „deciziei Republicii Nicara
gua și Statelor Unite de a iniția un
dialog bilateral în vederea reducerii
tensiunii in regiune".

Dobînzile ridicate împovărează economia țărilor
in curs de dezvoltare
Cifre și date elocvente prezentate de experții Băncii Mondiale
WASHINGTON 27 (Agerpres). —
Datoria externă a țărilor in curs de
dezvoltare, care depășește deja ni
velul de 800 miliarde dolari, va spori,
anual, cu incă 1,25 miliarde dolari,
numai ca urmare a deciziei băncilor
americane, anunțată la începutul
săptăminii în curs, de a majora dobinda preferențială cu 0.5 la sută, la
13 la sută, apreciază experți ai Băncii
Mondiale, citați de agenția Associa
ted Press. Se precizează că sporirea
dobînzilor bancare cu 1. la sută e-

chivalează cu o majorare a datoriei
externe cu 2,5 miliarde pe an. întrucî.t in ultimele patru . luni rată
dobinzilor bancare a fost majorată
de patru ori, in total cu 2 la sută,
țările in curs de dezvoltare cu datorii
externe urmează să suporte supli
mentar povara a incă 5 miliarde de
dolari anual. Potrivit calculelor experților. citați, in ultimii opt ani
țările in curs de dezvoltare au achi
tat in total 173 miliarde de dolari sub
formă de plată a dobinzilor la îm
prumuturile contractate.

Proporțiile îngrijorătoare ale șomajului
în dezbaterea Conferinței O.I.M.
• 35 milioane de persoane fără slujbe în statele occiden
tale • Peste o jumătate de miliard — în țările în curs
de dezvoltare
-GENEVA 27 (Agerpres). — La. Ge
muncă, prin care recomandă state
neva s-au încheiat lucrările' celei
lor membre măsuri menite să con
de-a. 70-a Conferințe anuale a Or
ducă la atenuarea șomajului7 și la
ganizației Internaționale a Muncii
încadrarea in producție a celor ce nu
(O.I.M.). Participanții — delegați din
dispun de locuri de muncă, intre
partea celor 151 de state m,embre —
care elaborarea unor politici eco
au examinat o serie de probleme ale
nomice care să tină seama de resur
situației sociale in lume, precum și
sele si de condițiile specifice ale
aspecte ale vieții internaționale ac
fiecărei țări, precum și de progresele
tuale.
tehnologice. Documentul preconi
Una dintre problemele majore dez
zează. de asemenea, punerea in apli
bătute a fost , aceea a ocupării forței
care a unor programe speciale vi
de muncă și combaterii șomajului —
zind pregătirea forței de muncă șl
fenomen care afectează un, mare
ocuparea acesteia, in scopul „creării
număr de oameni din statele occi
a noi locuri de muncă și menținerii
dentale și din țările în curs de dez
lor. al reducerii sărăciei și acoperirii
voltare. în cadrul conferinței s-a anevoilor de bază ale populației din
rătat că. potrivit statisticilor O.I.M..
zonele cu șomaj ridicat".
numai in statele occidentale membre
în discursul rostit la încheierea
ale O.E.C.D. există in prezent circa
lucrărilor, . directorul general al
35 milioane de șomeri, iar in țările
O.I.M.. Francis Blanchard, a evocat
in curs de dezvoltare numărul celor
marile dificultăți cu care sint con
fără un loc de muncă a depășit
fruntate țările in curs de dezvolta
re
din cauza crizei, economice și a
o jumătate de miliard de oameni, in
datoriei
externe împovărătoare, apre
condițiile în care situația ocupării
ciind că situația in continuă deterio
forței de muncă pe plan mondial
rare a statelor sărace, agravarea șo
manifestă o permanentă tendință de
majului si a mizeriei din aceste țări
înrăutățire.
constituie un factor dc destabilizare
Conferința O.I.M. a adoptat o re
în lumea a treia și un pericol la
zoluție in problema ocupării forței de
adresa păcii mondiale.

• Măsuri ale Coimteîului
Militar libanez ® Declarațiile
lui Yasser Arafat
BEIRUT 27 (Agerpres). — Comite
tul Militar libanez a elaborat, in ca
drul reuniunilor prezidate de noul
comandant al forțelor armate, gene
ralul Michel Aoun, măsurile con
crete pentru punerea in practică a
planului de securitate aprobat de
guvernul de uniune națională al Li
banului. După cum a anunțat postul
de radio Beirut, Comitetul Militar
a hotărît amplasarea în capitala li
baneză a trei' brigăzi ale armatei. O
ț>H^Să va stațioHa ia linia Hb
demarcație dintre sectoarele de est
și de vest ale capitalei, in vederea
eliminării acesteia și a redeschiderii
tuturor ' punctelor de trecere. Celor
trei brigăzi li se va încredința și mi
siunea redeschiderii portului și aero
portului din Beirut, care au. fost în
chise timp de aproape cinci luni.
Agenția U.P.I. informează că pri
mul ministru al Libanului, Rashid
Karame. a .cerut urgentarea aplicării
planului de securitate care să ducă
la încetarea luptelor, astfel incit
toate eforturile să se poată concen
tra asupra eliberării sudului tării de
sub ocupația israelianâ.
TUNIS 27 (Agerpres). — Abordind
ultimele evoluții ale situației pe plan
palestinian și din Orientul Mijlociu,
Yasser Arafat a subliniat necesitatea
convocării viitoarei sesiuni a Consi
liului Național Palestinian la o dată
cit mai apropiată — informează Bi
roul de presă al O.E.P.
Consiliul Național Palestinian, a
spus el. reprezintă cea mai înaltă
autoritate legitimă a poporului pa
lestinian și constituie singura instan
ță in care sint luate deciziile pales
tiniene și unde sint păstrate inde
pendența și unitatea organizației.
CAIRO 27 (Agerpres). — Kamal
Hassan Aii. prim-ministru interimar
și ministrul afacerilor externe al
Egiptului, a reafirmat că Ierusalimul
constituie o parte a teritoriilor arabe
ocupate în 1967 și intră sub inci
dența prevederilor rezoluției 242 a
Consiliului de Securitate. întreb de
clarație făcută, agenției M.E.N.. el a
subliniat că Egiptul nu recunoaște
nici o acțiune unilaterală ce ar afec
ta drepturile palestiniene, arabe și
islamice in partea veche a Ierusali
mului.

Secretar general al Partidului Comunist Italian

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu
personal, vă adresez, cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de secre
tar general al Partidului Comunist Italian, calde felicitări și cele mai bune
urări in îndeplinirea înaltei responsabilități ce v-a fost încredințată.
Vă urez din toată inima, dumneavoastră. Partidului Comunist Italian succes
deplin în infăptuirea programului partidului consacrat apărării intereselor
*,
fundamentale ale oamenilor muncii italieni, realizării unor profunde innoiri
în viața societății, în lupta pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru pace,,
dezarmare și cooperare internațională.
îmi exprim convingerea că relațiile de strînsă prietenie, conlucrare șt'
solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian
vor continua să se dezvolte și să se adîncească în interesul popoarelor român
și italian, al cauzei păcii, securității și independenței naționale, al colaboră
rii și cooperării in Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român ",

si a Comisiei
Centrale de Control ale P. C, Italian
9

ROMA 27 (Agerpres). — întrunite
in ședință comună. Comitetul Cen
tral și Comisia Centrală de Control
ale Partidului Comunist Italian l-au
ales pe Alessandro Natta în funcția
de secretar general al P.C. Italian,
informează agenția A.N.S.A.
Luind cuvintul și referindu-se la
politica pe care o va promova Parti
dul Comunist Italian. Alessandro
Natta a subliniat că aceasta se va
caracteriza in continuare prin lupta
pentru înnoirea si transformarea so
cietății italiene. El a relpvăt că.sar
cina primordială a partidului, in
această epocă nucleară, este aceea
de a apăra pacea. Alessandro Natta
a. arătat că partidul comunist va ac-,
ționa și în viitor pentru ca Italia

să-și aducă o contribuție reală' la
cauza destinderii internaționale.
Alessandro Natta s-a născut -la. 7
ianuarie 1918 in localitatea Imperia,
în timpul celui de-al doilea război
mondial a participă!’ la lupta de re
zistență împotriva fascismului. A
intrat in rindurile P.C.I. la sfirșitul anului 1945. între 1976 și
1979. a condus grupul parlamen
tar comunist din Camera Depu1taților. în 1956 a devenit membru al Comitetului Central. in 1962
— al Secretariatului, iar în 1966 —
al Direcțiunii P.C.I. La al XVI-Ie,a
Congres al partidului, din 1983. a fost
ales președinte al COmisiei Centrale
de Control a P.C.I.

! Ample acțiuni, noi luări de poziție'
j pentru oprirea cursei înarmărilor ]
S.U.A. : „Fondurile pentru înarmare să fie orientate
spre rezolvarea problemelor economico-sociale !"
WASHINGTON 27 (Agerpres) La Boston a avut loc o reuniune
internațională consacrată proble
melor dezarmării și păcii, la care
au luat parte reprezentanți ai unor
organizații obștești din S.U.A. și
din alte țări. Participanții și-au ex
primat îngrijorarea în legătură cu
intensificarea in ultima perioadă a
cursei înarmărilor, in special a

!■
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înarmărilor nucleare, și au apreciat l
că se impune de urgență întreprinderea unor măsuri de reducere
a actualei competiții militare și de
diminuare a cheltuielilor in scopuri
de înarmare, urmînd ca fondurile
astfel eliberate să fie orientate
spre rezolvarea problemelor econo
mice și sociale grave ce confruntă
numeroase țări ale lumii.

SUEDIA : „Să fie interzise armele nucleare!"
STOCKHOLM. — Sub deviza „Să
fie interzise experiențele, produc
ția și folosirea armelor nuclearei",
in centrul capitalei suedeze a. avut
loc un miting organizat de partici
pantele la „Tabăra păcii ’84", in
stalată in apropierea' orașului
Stockholm.
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Vorbitoarele au subliniat perico
lul pe care îl reprezintă armele nu
cleare și au relevat necesitatea re
nunțării la amplasarea de noi ra
chete nucleare în Europa. A fost ,
evidențiată, de asemenea, necesită- ț
tea transformării nordului Europei '
intr-o zonă fără arme nucleare.

JAPONIA : Acțiuni împotriva prezenței militare străine
TOKIO. — Membrii unei organi
zații sindicale din Okinawa au hotărit să organizeze, prin rotație,
acțiuni antirăzboinice in fața bazei
militare americane Kadena din
această insulă, pentru a protesta
față de amplasarea. de rachete cu
rază medie de acțiune „Tomahawk"
pe navele americane. Acțiunea de
protest a militanților pentru pace
japonezi va dura zi și noapte pină
la 3 iulie. .
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Agenția Associated Press reamin
tește că in Japonia au avut loc ac
țiuni de protest față de amplasarea
unor asemenea rachete pe nave a- *
mericane care ar putea intra in
porturile nipone, violind cele trei
principii nenucleare ale acestei
țări, înscrise in constituție. Aceste
' principii prevăd ca Japonia să nu
producă, să nu posede și să nu in
troducă arme nucleare pe teritoriul
său.
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R.F.G. : Demonstrații în favoarea dezarmării
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BONN. — în R.F. Germania con
tinuă demonstrațiile de protest îm
potriva cursei înarmărilor, pentru
dezarmare și pace. Potrivit agenției
U.P.I., grupuri de demonstranți au
încercat, în diferite puncte de pe
traseu, să blocheze un transport

feroviar de muniții, din portul
Nordenham, la Marea Nordului,
spre depozitul aparținind forțelor
militare ale S.U.A. de la Mannheim,
în apropiere de Heidelberg. Poliția
a intervenit, dispersind pe demonstranți.
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Apel al mișcării australiene pentru pace
CANBERRA. — Mișcarea aus
traliană pentru pace a lansat, lă
Sydney, un apel la1 intensificarea
acțiunilor pe plan internațional in
lupta pentru preîntimpinarea unei

conflagrații nucleare cu consecințe
catastrofale pentru omenire, la în
cetarea cursei aberante a înarmări
lor. în primul rind a celor nu
cleare.
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LA SOFIA au avut loc con
vorbiri intre Lubomir Popov, loc
țiitor al, ministrului afacerilor ex
terne al, R.P. Bulgaria, și Qian
Qichen, adjunct al ministrului afa
cerilor externe ăl R.P. Chineze,
care a întreprins o vizită in Bul
garia. Cu prilejul convorbirilor a
fost exprimată dorința părților de
a dezvolta relațiile interstatale
bilaterale, transmite agenția B.T.A.

Lambsdorff., și-a prezentat demi
sia
cancelarului
vest-german
Helmut Kohl, care a acceptat-o.
Ministrul este inculpat de ■ către
organele judiciare că, în noiembrie
1983, ar fi primit mită de la firma
„Flick" in schimbul unei degrevări
fiscale. El a afirmat că este nevi
novat și că speră ca la procesul
ce se va deschide, probabil, în
toamnă, să fie disculpat.

CONFERINȚA MONDIALĂ ASU
PRA PESCUITULUI. Sub egida
Organizației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură
(F.A.O.). la Roma au început,
miercuri.
lucrările
Conferinței
mondiale asupra pescuitului. Parti
cipă reprezentanți din 169 de țări
ale lumii, intre care și România,
PLENARA C.C. AL P.C. DIN
AUSTRIA, care a avut loc la Viena. a dezbătut sarcinile actuale ale
partidului in lupta pentru salvgar
darea păcii.

GREVA DE PROTEST A MINE
RILOR ÎN R.S.A. Majoritatea
celor 3 000 muncitori de la ex
ploatarea de minereu de fier din
Vryheid, din provincia siid-africană
Nathal, au declarat grevă în semn
de protest față de condițiile grele
de muncă și viață. în timpul unui
marș organizat de un grup de gre
viști in zona rezervată albilor din
oraș, un miner de culoare a fost
ucis și alți patru au fost răniți cu
focuri de armă. Au fost operate
arestări în rîndul participanților la
acțiunea de protest.

DEMISIE
DIN
GUVERNUL
R.F.G. Ministrul economiei, Otto

ACT PROVOCATOR AL UNOR
MILITARI SUD-COREENI. După

cum transmite agenția A.C.T.C.,
militări ai armatei regimului sudcoreean au deschis focul cu axme
automate și de mare calibru asupra
unui post al R.P.D. Coreene, si
tuat in zona demilitarizată, la sudest de Kachibong.
ORGANIZAȚIILE
SINDICALE
ȘI PATRONALE DIN SUEDIA au
convenit ca în cadrul fiegocierilor
să mențină majorările de salarii
sub limitele preconizate de guvernul suedez în cadrul politicii vizind frinarea, inflației și relansarea'
economică. Primul ministru Olof
Palme — se precizează — a reafir
mat că limitarea majorărilor de salarii, sub nivelul de 5 la sută, con
stituie in opinia guvernului. un
prim pas în direcția aducerii spiralei inflației la 3 la sută, de la
8,9 la sută in prezent. Cererea gu
vernului a fost formulată — după cum amintește agenția Reuter — în
condițiile in care actuala rată a inflației este chiar superioară celei
de 8,7 la sută înregistrate în aceeași .
perioadă a anului trecut.
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