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In .acest cadru, au continuat analizele concrete, aprofundate^ 1-ntr-uri spirit de inaltă exigență, ale modului în care se Îndeplinesc prevederile de plan și programele speciale privind reducerea consumurilor specifice, a costurilor de producție, creșterea calității și productivității muncii, introducerea și asimilarea tehnologiilor și produselor noi în diferite ramuri industriale, care au un rol esențial in accelerarea modernizării structurilor de producție, folosirea la maximum a potențialului productiv, ridicarea pe o treaptă calitativ nouă, superioară a întregii activități economice.Secretarul general al partidului a examinat, de această dată, rezultatele obținute pină în prezent și măsurile luate in acest sens pentru viitor

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

de asemenea, în Programul privind

socialiste"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, s-a întîlnit, joi dimineață, în incinta Complexului 
expozițional din Piața Scînteii, cu cadre de conducere și spe
cialiști din importante ramuri ale economiei naționale.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii Constantin Dăscălescu, Ștefan 
Bîrlea, Marin Enache, Ion Ursu, Richard Winter, Silviu 
Curticeanu, loan Avram, viceprim-ministru al guvernului.

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Comitetul Central al O.D.U.S. își 
exprimă deplina satisfacție și min- 
drie patriotică față de Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire 
la realegerea dumneavoastră Ia 
Congresul al XIII-lea ai partidului 
în funcția supremă de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român 
și se angajează să-și consacre toa
te forțele pentru a contribui la în
făptuirea concepției dumneavoastră 
originale, cu adevărat creatoare, 
privind făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate, ridicarea 
patriei pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație. Pentru noi, 
membrii O.D.U.S.. pentru întregul 
popor român, dumneavoastră ați 
fost și veți rămine stegarul năzuin
țelor celor mai înalte care au ani
mat dintotdeauna masele populare 
in lupta lor pentru libertate so
cială și națională, pentru o viață 
mai bună, pentru dreptate și echi-

!n metalurgie, industria construcțiilor de mașini, industria de- fnășini- unelte. electrotehnică și electronică, în domeniul energiei electrice și transporturilor. Au fost stabilite căile și direcțiile de acțiune pentru promovarea largă a progresului tehnic, ridicarea calității și competitivității produselor industriei românești, reducerea consumurilor de materii prime, energie și combustibili, diminuarea cheltuielilor de producție, creșterea tot mai accentuată a productivității muncii, extinderea exporturilor și limitarea la strictul necesar a importurilor.In sectorul rezervat INDUSTRI
EI METALURGICE, Nicolae Ceaușescu,

Ceaușescu au fost. informați pe larg de ministrul de resort, Neculai Agachi, de directorii centralelor și institutelor de profil în legătură cu modul în care se acționează pentru realizarea programelor prioritare stabilite. Au fost relevate preocupările oamenilor muncii din această ramură pentru reducerea consumurilor de cocs — problemă esențială în industria metalurgică — pentru utilizarea cit mai eficientă a metalului. Au fost prezentate o serie de tehnologii care se folosesc sau urmează să fie introduse in producție. Un exemplu îl constituie-, turnarea -continuă, cars reprezenta 10 la sută din producția de oțel in 1982, iar in prezent a ajuns la 34 la sută, ea urmînd să constituie — conform indicației secretarului general al partidului — 60 la sută, în 1990. S-au înfățișat, -de asemenea, o serie de rezultate privind reducerea consumurilor de energie și combustibil, recuperarea resurselor energetice refolosibile, reutilizarea materialelor, precum și nivelurile atinse în creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție și a cheltuielilor materiale.Secretarul general al partidului a apreciat ca nesatisfăcătoare rezulta-

Toate aceste documente au o însemnătate deosebită pentru întreaga dezvoltare a societății socialiste românești, pentru ridicarea continuă a gradului de civilizație, a nivelului de trai material și spiritual al poporului nostru.Aș dori să subliniez că la realizarea marilor înfăptuiri obținute de poporul nostru pe drumul socialismului și la îndeplinirea planului de dezvoltare în cincinalul 1981—1985 toate organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste și-au adus o contribuție importantă. In toate aceste mărețe realizări se exprimă capacitatea creatoare a clasei noastre muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, care, în strînsă unitate în Frontul Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea politică a Partidului Comunist Român, înfăptuiesc neabătut politica de făurire a socialismului* de ridicare a patriei noastre progres și civilizație, de întărire continuă a forței și capacității de apărare a țării, a independenței și suveranității României. (Aplauze 
puternice, prelungite).Apreciez în mod deosebit activitatea fiecărei organizații participante la Frontul Democrației și Unității Socialiste. Aș dori să subliniez însă, în mod deosebit, activitatea noii organizații, creată cu cinci ani în urmă — a Organizației Democrației și Unității Socialiste, care a devenit deja o forță

tate, pentru pace și înțelegere în 
lume. Este o fericire pentru noi și 
o mîndric națională să fim conduși 
dc omul, dc revoluționarul, de ilus
trul bărbat de stat ale cărui merite 
în făurirea României moderne sini 
recunoscute în intreaga lume.

Luind in dezbatere documentele 
aflate pe ordinea de zi, vorbitorii au 
dat cea mai inaltă apreciere contri
buției dumneavoastră de inestima
bilă valoare la conceperea și pune
rea în practică a intregii politici in
terne și externe a partidului și sta
tului, la înscrierea economiei na
ționale pe coordonatele progresu
lui tehnic continuu, ale moderniză
rii, productivității si eficientei, la 
afirmarea voinței poporului nostru 
de a trăi in pace cu toate popoare
le, dc a-și făuri in liniște viitorul 
socialist și comunist spre care îl

călăuziți cu dragoste si înțelepciu
ne, cu pasiune și fermitate revolu
ționară.

Plenara noastră a subliniat că este 
necesară intensificarea de către toate 
organizațiile a muncii politico-edu
cative în sprijinul producției, a ac
tivității avind ca scop întărirea 
ordinii și disciplinei la fiecare loc 
de muncă, respectarea tehnologiilor 
de fabricație și a regulilor secu
rității muncii, dezvoltarea con
științei muncitorești revoluționare, 
participarea tuturor la rezolvarea 
treburilor care privesc bunul mers 
al producției, așa cum ne Impune 
calitatea noastră de proprietari, 
producători și beneficiari ai avuției 
obștești.

Comitetul Central al O.D.U.S. a

tovarășultovarășa Elena

CENTRAL AL ORGANIZAȚIEI
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste a dezbătut și adoptat, în unanimitate, hotărîri cu privire la activitatea desfășurată, de la plenara precedentă, de către organizațiile Frontului Democrației, precum și activitatea pentru înfăptuirea politicii partidului și statului nostru consacrate păcii, dezarmării și colaborării între toate națiunile lumii.De asemenea, în unanimitate, Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste a adoptat proiectul Planului național unic de dezvoltare economică și socială a României pe anul 1985 și prevederile privind dezvoltarea economică și socială de perspectivă în 1986—1990 și pînă în anii 2000. Ambele documente au o mare însemnătate pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.S-a hotărît, de asemenea, în unanimitate, convocarea Congresului al III-Iea al Frontului Democrației și Unității Socialiste, care va trebui să adopte programele de perspectivă ce vor fi adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului și să stabilească activitatea pentru alegerile din 1985 în Marea Adunare Națională lare.S-a adoptat, unanimitate, și alime.-.ația științifică a populației.

puternică, cu peste 4 milioane de membri, și care, într-adevăr, aduce o mare contribuție Ia înfăptuirea politicii interne și externe a patriei noastre. întreaga sa activitate demonstrează justețea hotărârii de a crea această organizație, care asigură participarea organizată a tuturor cetățenilor patriei noastre la înfăptuirea politicii de făurire conștientă, de către întregul popor, a orînduirii noi, a vieții libere și independente a poporului nostru. 
(Aplauze puternice, prelungite).înfăptuirea planului pe 1984 și a planului pe 1985 va face ca Româ,- nia să se afle printre țările care au obținut și obțin, și în acest cincinal — care s-a desfășurat în condiții grele și politice și economice — rezultate remarcabile în dezvoltarea economico-socială. Cunoașteți bine implicațiile crizei economice mondiale, situația deosebit de gravă a țărilor în curs de dezvoltare, dar și a țărilor dezvoltate. Cu atît mai mult merită să subliniem că, în asemenea împrejurări, economia socialistă românească va obține o dezvoltare importantă — de circa 30 la sută în acest cincinal — ceea ce, repet, va plasa România printre puținele țări din lume cu asemenea realizări. Aceasta demonstrează atît forța creatoare a poporului nostru, cît și justețea politicii partidului nostru; demonstrează că numai și numai socialismul, în care poporul este stăpîn pe destinele sale, poate să asigure înfrîngerea oricăror greutăți și mersul înainte în toate domeniile de activitate. (Aplauze

puternice, prelungite; se scandea
ză : „Ceaușescu și poporul !“).Prevederile de dezvoltare economico-socială în cincinalul 1986— 1990, și în perspectivă pînă în 2000, dau, de asemenea, o orientare largă întregului nostru popor, înfăptuirea acestor prevederi asigură realizarea obiectivelor generale' înscrise în Programul partidului, ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație, creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru.Am subliniat la ședința Consiliului Suprem al Dezvoltării și la Plenara Comitetului Central al partidului că ne vom desfășura și în viitor activitatea în condiții economice și politice complexe. De aceea va trebui să intensificăm e- forturile pentru perfecționarea activității noastre în toate sectoarele, pentru dezvoltarea mai puternică a bazei tehnico-materiale și, în primul rînd, a surselor de energie și de materii prime, pentru ridicarea la un nivel și mai înalt a activității de cercetare științifică, că, a cunoașterii umane neral.Trebuie să avem cu toții dere că, în următorii ani acest deceniu și în ultimul deceniu al acestui secol și al acestui mileniu — știința și tehnica vor produce schimbări fundamentale în structura producției, în viața oamenilor. De aceea, va trebui să ne angajăm cu toată hotărirea în a-
(Continuare în pag. a III-a)
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Deplina și entuziastă aprobare, profundă satisfacție a tuturor comuniștilor, 
a întregului popor față de hotărîrea Plenarei CC. al P.CR. cu privire la

REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN FUNCflA SUPREMĂ DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
» »

1însuflețiți de gindurile si simțămintele de fierbinte dragoste, nemărginită recunoștință și adincă prețuire ce vi le purtăm dumneavoastră. multi stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al poporului român, ale cărui virtuti de geniu, omenie, abnegație si devotament fără margini fată de cauza partidului și-au găsit deplina identificare in eroica activitate revoluționară pe care, de peste cinci decenii. o dedicați cu neasemuită dăruire patriotică înfloririi multilaterale a tării și fericirii fiilor ei, comuniștii. toti oamenii muncii din municipiul București vă adresează,din toată inima, cu deplină satisfacție și bucurie, cele mai calde felicitări cu prilejul adoptării de către Plenara . Comitetului- Central al P.C.R. a Hotărîrii cu privire la realegerea Congresul în funcția neral al mân — se 
TETULUI 
AL P.C.R.Acum, cînd din perspectiva unei opere ce a revoluționat și a îndreptat pe un nou făgaș societatea noastră. datorită dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. România a dobîndit un prestigiu fără precedent în rîndul statelor libere și demne ale lumii, putem spune pe drent cuvînt că propunerea pentru reînvestirea. dumneavoastră in funcția supremă de secretar general al partidului _ pune cu putere în lumină hotărîrea întregului partid și popor de a asigura continuarea statornică a politicii interne si externe a partidului și statului nostru, politică activă ce corespunde intereselor vitale ale oamenilor muncii; angajați cu toate forțele în' realizarea unei noi caii* tăti a muncii si a vieții în toate domeniile de activitate.Răspunzind vibrantelor chemări, si îndemnuri pe care le-ati adresat întregului popor, noi, comuniștii, toti oamenii muncii din municipiul București., adine recunoscători pentru tot ceea ce ati făcut si faceți de aproape două deceniv ln.- vederea ..dezvolt tării. si înâpriȚii <muîtilateraileidfl’Că»;

dumneavoastră de către al XlII-lea al partidului supremă de secretar ge- Partidului Comunist Ro- arată în telegrama COMI- 
MUNICIPAL BUCUREȘTI

stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă a partidului, comuniștii, toți locuitorii județului Arad, ca și ai întregii țări văd garanția sigură a înfăptuirii neabătute a Programului partidului, a obiectivelor pe care le va stabili Congresul al XlII-lea, a obținerii unor noi și strălucite izbinzi pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României spre comunism — se relevă în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R. și CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN.Perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, de cînd vă aflați in fruntea partidului, a intrat pe drept cuvînt în conștiința noastră ca „Epoca Ceaușescu", ca perioada celor mai ample și profunde impliniri din istoria multimilenară a poporului nostru.- Toți cei care trăiesc și muncesc în județul Arad vă poartă o vie și nemărginită recunoștință pentru tot ce s-a împlinit și înfăptuit în acești ani și pe acest străvechi pă- mint românesc din - patria noastră, realizări ce încorporează în ele gîn- direa, sprijinul și îndrumările acordate și cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în județul nostru — expresie a concepției dumneavoastră de un profund umanism cu privire la dezvoltarea tuturor județelor tării.

Realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe. Nicolae Ceaușescu. in inalta si plina de răspundere funcție de secretar general al partidului, constituie pentru noi toți, pentru întregul nostru popor cea mai sigură garanție că istoricele hotăriri pe care înaltul forum al comuniștilor le va adopta vor fi înfăptuite neabătut, mersul nostru spre cele mai înalte piscuri ale socialismului și comunismului va fi sigur si glorios — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CO
VASNA AL P.C.R.îndeplinindu-ne în mod exemplar îndatoririle de patrioți, transpunind în viață indicațiile prețioase pe care le-ați formulat cu nenumărate prilejuri. oamenii muncii, români și maghiari din județul Covasna se angajează să întimpine cu noi și importante rezultate mărețele evenimente ale acestui an — cea de-a 40-a aniversare a revoluției sociale și naționale, antifasciste și antiimpe- rialiste și cel de-al XlII-lea Congres — aducind astfel o nouă dovadă a atașamentului nostru față de politica partidului de ridicare necontenită a scumpei Republica Socialistă noi culmi de progres

tr-o indisolubilă legătură, cu perioada cea mai fertilă din istoria multimilenară. a patriei, cu grandioasele împliniri care au conturat chipul României de azi în epoca pe care țara și lumea o recunoaște drept „Epoca Ceaușescu".

noastre patrii — România, pe și civilizație.Asemenea întregului niștii din armată, toți popor, comu- cei care slu-

Omagiind cu deosebită admirație proeminenta dumneavoastră personalitate, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, toți comuniștii din Ministerul de Interne, dînd glas celor mai alese gîn- duri și sentimente ce-i animă, în atmosfera de înaltă efervescență revoluționară a acestor mărețe momente, își exprimă hotărîrea lor nestrămutată ca in adunări generale și conferințe de partid să susțină cu toată căldura propunerea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la realegerea dumneavoastră în cea mai înaltă funcție de partid, convinși fiind că aceasta constituie chezășia sigură a întăririi unității și coeziunii partidului nostru, a încrederii și adeziunii întregului popor la politica internă și internațională a partidului și statului nostru — se . relevă în telegrama CONSILIULUI 
DE CONDUCERE AL MINISTERU
LUI DE INTERNE.Puternic însuflețiți și de această hotărîre, vă mobilizați raportăm,

dragoste ale milioanelor de oameni ai muncii — membri-ai sindicatelor— față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, conducătorul încercat al partidului și poporului român, personalitate proeminentă a lumii contemporane., per- miteți-ne să ne exprimăm profunda satisfacție și legitima mîndrie pentru hotărîrea Central al realegerea Congresul în funcția neral al Partidului Comunist Român— se relevă în telegrama . CONSI
LIULUI CENTRAL AL UNIUNII 
GENERALE A SINDICATELOR.Cu nețărmurită încredere și adinca convingere că reînvestirea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român chezășuiește mersul neabătut înainte pe drumul socialismului și comunismului, progresul rapid al tării, prosperitatea poporului și constituie garanția demnității, independentei și suveranității naționale, a înaltului prestigiu al României în lumea contemporană, clasa muncitoare, toți oamenii muncii. organele și organizațiile sindicale se angajează în fata dumneavoastră să nu precupețească nici un efort, să muncească cu deplină dăruire patriotică și răspundere revo-

Plenarei Comitetului' partidului, cu privire la dumneavoastră de către al XlII-lea al partidului supremă de secretar ge-

tate pe pămintul patriei, ridicării României pe noi culmi de civilizație și- progres — se arată în telegrama ' 
CONSILIULUI DE CONDUCERE AL 
DEPARTAMENTULUI SECURITĂȚII 
STATULUI.în aceste momente de intensă efervescență revoluționară și profundă mîndrie patriotică, în consens cu întregul partid și popor, vă asigur răm. mult stimate și. iubite Nicolae Ceaușescu, că noi, Departamentului Securității urmînd pilda și exemplul . voastră luminos de eroism, dăruire totală, consecventă și voluționară, vom fi datorie și vom face sacrificiul suprem, nici un efort pentru cele mai bune condiții a ordinelor, orientărilor și indicațiilor dumneavoastră. a sarcinilor și misiunilor de mare răspundere ce ne sînt încredințate, vom acționa în întreaga noastră activitate in conformitate cu legile statului, ne vom bizui în tot ce întreprindem pe sprijinul larg al oamenilor muncii, al maselor de cetățeni. pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a independenței și suveranității Republicii Socialiste România.

tovarășe cadrele Statului, dumnea-clarviziune re- permanent la totul, pînă la neprecupețind executarea în

Asemenea întregului popor, locuitorii județului Iași. în frunte cu co-
! \

• Din inimile tuturor fiilor țării sentimente de aleasă stimă și prețuire,
de profundă mîndrie pentru cel mai iubit fiu al partidului și poporului, ctitorul României 
socialiste, înflăcărat patriot, strălucit militant revoluționar

tării si înfloririi -.multilaterale .pitalei. deopotrivă'1’cu întreaga- t-ară;: -i” pentru grija permanentă ce o pur- tati ridicării necontenite a calității vieții noastre. vă asigurăm.. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în anul jubiliar al celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială si națională.. . antifascistă și antiimperia- listă. si al celui de-al XlII-lea Congres al partidului că vom acționa cu întreaga noastră' pricepere și energie pentru a înfăptui in cele mai bune condiții obiectivele ce ne vor reveni din hotărîrile ce vor fi adoptate de înaltul forum al comuniști -nostru partid legitimă min-Acum, cînd întregul șl popor au primit cu drie și profundă satisfacție propunerea realegerii dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,- la Congresul al XlII-lea, în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, în- găduiți-ne ca în numele întregului tineret al patriei, muncitori, țărani, intelectuali, elevi, studenți și militari. să dăm glas celor mal sincere sentimente de dragoste și recunoștință fierbinte față de nobila activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și tării, văzînd in această reinvestire garanția împlinirii celor mai îndrăznețe proiecte, celor mai înaripate visuri și aspirații ale generațiilor tinere, generații crescute și formate în acești ani de glorie și măreție revoluționară fără precedent — se relevă in telegrama 
COMITETULUI CENTRAL AL U- 
NIUNII TINERETULUI COMUNIST.Urmîndu-vă permanent exemplul 
de muncă și viață, de înflăcărat patriotism, tineretul vede în dumneavoastră. mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, simbolul însuși al tinereții revoluționare, al unei Vieți eroice, încercate și călite în anii grei ai marilor lupte purtate de partid pentru apărarea drepturilor fundamentale ale clasei muncitoare, ale poporului român, pentru libertate și dreptate socială și națională. împotriva fascismului și războiului, pentru o viată mai bună.Pentru întregul nostru popor, pentru tînăra generație, epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului rămîne dăltuită cu litere de aur în cartea istoriei naționale ca epoca cea mai rodnică, cea- mai deschisă Înnoirii, cea mai plină de izbinzi revoluționare, care au reconfigurat. cu o amplitudine fără egal, chipul și destinul României.Animați de cele mai adinei sentimente ' de dragoste și recunoștință nețărmurită, dînd glas admirației noastre profunde fată de dinamismul, clarviziunea revoluționară și fierbinte patriotism cu care conduceți destinul poporului român. îngăduiți-ne să exprimăm. în numele întregului tineret al patriei, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, via satisfacție și adeziunea unanimă față de proounerea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român de a fi reales la Congresul al XlII-lea în funcția supremă de secretar general al partidului.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Arad — români, maghiari, germani și de alte naționalități — ne exprimăm profunda satisfacție și acordul deplin față de propunerea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și Hotărirea plenarei Comitetului Central privind realegerea dumneavoastră la Congresul al XlII-lea al partidului în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.în realegerea dumneavoastră, mult

• Unanimă convingere, deplină certitudine a întregului partid, a întregului 
popor: reînvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu in cea mai înaltă funcție în partid 
— garanția sigură a dezvoltării și înfloririi multilaterale a patriei noastre socialiste

• Strîns uniți in jurul partidului, al secretarului său general, vom înfăptui
neabătut politica internă și externă a partidului, programele de dezvoltare
social-economică a țării, întîmpinînd cu noi și
XlII-lea Congres al Partidului Comunist Român

condiție a afirmării și împlinirii plenare a tuturor fiilor ei.Elocventă reflectare a voinței unanime a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, opțiunea Plenarei Comitetului Central al partidului are semnificația unui măreț act politic, reprezintă o vie recunoaștere a neprețuitelor dumneavoastră merite în conducerea destinelor națiunii române, in elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, în epoca cea mai fertilă și bogată în împliniri din iștoria multimilenară a patriei noastre, intrată pentru totdeauna în conștiința poporului ca „Epoca Nicolae Ceaușescu".Ne exprimăm și cu acest prilej recunoștința fierbinte, pentru fundamentarea orientărilor strategice ale partidului șt statului nostru privind apărarea națională a României socialiste, elaborarea și dezvoltarea doctrinei militare noi. revoluționare, pentru gheați ritatea pentru care a întregului sistem național de apărare. Generoasele idei, teze, orientări și indicații. întreaga dumneavoastră operă teoretică și practică constituie călăuză de inestimabilă valoare pentru comandanți, organele și organizațiile de partid și cele ale U.T.C., pentru toți militarii in realizarea calității noi. superioare. în activitatea ostășească, în îndeplinirea tuturor misiunilor încredințate — se arată în telegrama CONSILIULUI DE CON
DUCERE AL MINISTERULUI APĂ
RĂRII NAȚIONALE.în acest moment de înaltă vibrație patriotică, vă asigurăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că personalul armatei, avînd în dumneavoastră exemplul ideal de muncă și viață, își va consacra toată energia înfăptuirii obiectivelor Directivei privind pregătirea militară și politică a armatei, pentru a întimpina cu rezultate superioare în muncă cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XlII-lea Congres al partidului nostru comunist.

grija neobosită cu care vela destinele națiunii, la secu- operei de construcție pașnică, preocuparea continuă de ridi- fortei combative a armatei, a

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Covasna. români și maghiari. urmărind cu viu interes lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, au luat cunoștință cu deosebită satisfacție și bucurie de propunerea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră la Congresul al XlII-lea al partidului în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.

importante realizări cel de al

realizarea unei lumi mai bune si mai drepte pe planeta noastră — se menționează in telegrama CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL FEMEILOR.Permiteti-ne să folosim si acest prilei de a ne exprima 'întreaga noastră admirație, dragoste și recunoștință fată de tovarășa Elen î Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului, savant de reputație mondială, pentru contribuția deosebită pe care o aduce , la elaborarea si înfăptuirea politicii interne si externe a României, pentru dez-' voltarea științei. învătamintului și culturii, pentru grija permanentă manifestată fată de afirmarea femeilor în toate domeniile de activitate, fată de creșterea și educarea tinerei generalii.Cu acest prilej, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Mehedinți își exprimă profunda prețuire față de strălucita și multilaterala dumneavoastră activitate revoluționară. activitate ce Vă alătură, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, celor mai vrednici bărbați ai neamului. Vă purtăm o nețărmurită recunoștință, pentru, că v-ați dedicat încă din fragedă tinerețe înfăptuirii celor mai nobile idealuri de libertate națională și socială ale poporului și urmindu-vă chemarea de fiu credincios al clasei muncitoare, de ostaș neînfricat al partidului, v-ați avintat cu dirzenie și sacrificiu sublim în viitoarea luptei ilegale, dovedind, in condiții neasemuit de grele. înalte calități de însuflețitor organizator și conducător al maselor, calități ce s-au manifestat cu inegalabilă strălucire în marea epopee pe care o reprezintă revoluția și construcția socialistă în România — se arată în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. si 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.în atmosfera solemnă care a cuprins întregul partid. întregul nostru , popor, de hotărîrea Comitetului Central al partidului de a vă realege in înalta funcție de secretar general al parți.dului la al XlII-lea Congres, de^Bărbățprirea.itțăO.. de ani ai libertății noastre,.- comuniștii, oamenii muncii de pe plaiurile strămoșești ale Mehedințiului vă asigură că vor , acționa cu elan revoluționar, dăruire patriotică pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de dezvoltare economico-socială a tuturor localităților, că nu vor precupeți nici un efort pentru a susține prin fapte de muncă politica internă și externă a partidului și statului nostru, orientările și acțiunile dumneavoastră, mult iubite și stimate conducător, pentru prosperitatea națiunii române, pentru pace și progres in lume.

jim patria sub faldurile tricolorului vedem în hotărîrea adoptată o grăitoare expresie a consensului național, voința unanimă a tuturor cetățenilor țării de a vă avea, in continuare, pe dumneavoastră — cel mai iubit și prețuit fiu al națiunii, conducător încercat al partidului și statului, ctitorul înțelept al României socialiste moderne, proeminentă personalitate a lumii contemporane — în fruntea destinelor poporului ror mân, cea mai sigură garanție pentru împlinirea mărețelor obiective ale ridicării României pe noi trepte de progres și civilizație, a afirmării ei în rîndul țărilor libere și demne ale lumii, pentru asigurarea independentei și suveranității naționale a patriei. certitudinea viitorului nostru luminos — se arată în telegrama CON
SILIULUI POLITIC SUPERIOR AL 
ARMATEI.Mîndri de a vă fi contemporani și 
a munci sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, vă încredințăm și cu acest prilej, mult stimate tovarășe comandant suprem, că în posturile datoriei de onoare încredințate vom acționa cu fermitate comunistă pentru creșterea rolului organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile vieții ostășești, pentru afirmarea armatei ca o adevărată școală de educare politică, patriotică și revoluționară a tinerei generații.Exprimînd voința, sentimentele șl convingerile celor 100 de mii de comuniști, ale tuturor oamenilor muncii doljeni, ne alăturăm din toată inima și cu toată căldura la activul de voință al întregului partid și popor exprimat prin Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 27 iunie privind realegerea dumneavoastră de către Congresul al XlII- lea al partidului în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
DOLJ AL P.C.R.Această hotărîre, care este a noastră. a tuturor, se întemeiază pe cunoașterea calităților exemplare ale dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. strălucit reconfirmate și prin elaborarea documentelor științifice, vizionare pentru congres, pe convingerea nestrămutată că alesele trăsături pe care trebuie să le întrunească purtătorul supremei funcții de secretar general al partidului, covirșitoarele răspunderi și atribuții ce-i revin în politica internă și externă, au fost și sînt strălucit demonstrate de către dumneavoastră — suprema întruchipare a virtuților neamului românesc, revoluționar dirz, patriot înflăcărat, care îmbină clarviziunea politică cu rigoarea științifică, spiritul novator cu exemplara cutezanță revoluționară, omul înzestrat cu o neasemuită putere de muncă, identificat in inima și gindul, in conștiința poporului, in-

mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru a da noi dimensiuni de calitate și eficiență întregii noastre activități, că nu vom precupeți nici un efort pentru) a cinsti cu realizări deosebite marile evenimente pe care poporul român le întîmpină in acest an, într-o atmosferă de puternică unitate, de angajare revoluționară, comunistă pentru dezvoltarea social-economică a patriei, pentru, înălțarea ei pe culmile socialismului și comunismului — cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională și cel de-al XlII-lea Congres al partidului.Cu nețărmurită bucurie și satisfacție, cu profundă și legitimă min- drie. comuniștii, toți oamenii muncii din județul Galați aprobă din toată inima Hotărîrea recentei plenare a Comitetului Central al Partidului, privind realegerea dumneavoastră la Congresul al XlII-lea al partidului în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, opțiune care corespunde dorinței arzătoare a întregului nostru popor ca cel mai înțelept, iubit și admirat fiu al său să-și continue minunata operă de strateg al prezentului și al viitorului României, ridi- cînd țara pe cele mai înalte culmi ale progresului, civilizației socialiste — se menționează în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN GALATI 
AL P.C.R.Viața, opera, activitatea și fapta dumneavoastră sînt exemplele vii care desemnează trăsăturile eroului național al poporului român, al conducătorului care a văzut limpede căile propășirii, canalizînd energiile națiunii pe făgașurile dezvoltării multilaterale, polarizînd inițiativa, talentul și vocația de constructor a tuturor locuitorilor patriei, dînd sens și consistență istorică dorinței lor legitime de a trăi intr-o țară liberă, suverană și independentă, într-o țară a prieteniei și păcii.Alăturîndu-ne cu glasul inimilor și al conștiinței acestei opțiuni istorice care subliniază pe deplin maturitatea politică a unui popor care știe să-și aleagă conducătorul și să-1 urmeze in cele mai cutezătoare planuri, noi, gălățenii, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru a fi la înălțimea minunatei pilde de patriotism, hotărîre și inițiativă revoluționară pe care o dati țării, străduindu-ne. din toate puterile, să transformăm acest an jubiliar — anul aniversării a patru decenii de la marele August și al Congresului al XlII-lea al partidului, intr-o treaptă hotărîtoare a devenirii noastre pe drumul socialismului și al comunismului.Dind glas celor mai alese simțăminte de adîncă stimă si fierbinte

luționară, strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, a orientărilor și sarcinilor stabilite de către dumneavoastră, a programelor de dezvoltare economico-socială a tării, pentru întîmpinarea măreței aniversări a eliberării patriei și a Congresului al XlII-lea al partidului cu fapte de muncă exemplare, cu realizări demne de epoca ce cu strălucire vă poartă numele dumneavoastră glorios, nepieritor.Cei peste 100 000 de comuniști hunedoreni, împreună cu toți oamenii muncii din această parte a tării. își exprimă deplinul acord și întreaga adeziune față de propunerea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la alegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român și dau glas sentimentelor lor de satisfacție profundă și neasemuită bucurie, aleselor sentimente de stimă și dragoste față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al gloriosului nostru popor, înflăcărat revoluționar și patriot, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale — se arată in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R.Realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fruntea partidului nostru constituie pentru județul Hunedoara, pentru întregul popor român o garanție sigură că mărețele obiective cuprinse în istoricele hotărîri ce vor fi adoptate de Congresul al XlII-lea vor fi înfăptuite întru totul, că întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, își va continua cu aceeași responsabilitate, dăruire și pasiune efortul susținut și generos pentru înfăptuirea deplină a grandioasei opere de făurire a societății socialiste și comuniste pe pămintul României, căreia dumneavoastră i-ați imprimat, după goare

muniștii, susțin cu sentimente de fierbinte dragoste și legitimă mîndrie hotărîrea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 27 iunie 1984 prin care se propune realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XlII-lea în funcția supremă de secretar general al partidului. Susținem o asemenea propunere ca un act de justiție politică, știind că tot ceea ce am realizat mai de preț în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea. cea mai fertilă și mai bogată din istoria multimilenară a nea?., mulul românesc, poartă amprenta ’ gîndirii. cutezanței și acțiunii de excepție a secretarului general al partidului. toate acestea constituind temeiul de a denumi cu îndreptățită mîndrie anii în care trăim „Epoca Ceaușescu" — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN IAȘI 
AL P.C.R.Prin realegerea în fruntea partidului a dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. genial strateg, ilustru ginditor comunist. tribun revoluționar, ctitorul României moderne. personalitate proeminentă a vieții politice contemporane, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Iași văd cea mai sigură chezășie a viitorului fericit al patriei, a independentei și suveranității ei. a edificării cu succes în țara noastră a celei mai drepte și umane orînduiri cunoscute în istorie — orînduirea socialistă si comunistă.

Plenara Comisiei Centrale de Revizie își exprimă in deplină unanimitate adeziunea totală la Hotărirea Plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea de către Congresul al XlII-lea al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. Vedem în această Hotă- rîre o nouă expresie a. dragostei și recunoștinței cu care comuniștii. întregul nostru partid și popor vă înconjoară. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. o garanție a transpunerii în viață cu fermitate și pasiune revoluționară a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism — se arată în telegrama COMI
SIEI CENTRALE DE REVIZIE A 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN.Pătrunși de sentimente de aleasă stimă și prețuire, dorim să vă adresăm și cu acest prilei omagiul nostru fierbinte, cele mai bune urări de sănătate și viață îndelungată, ani mulți și rodnici in fruntea partidului și statului, spre binele și fericirea întregului nostru popor, a înaintării continue a României spre culmile luminoase ale socialismului și comunismului.

Congresul al IX-lea, ritm, vi- și proporții fără precedent.rugăm să ne permiteți, mult tovarășe coman-Vă stimate și iubite . , _ .dant suprem, ca, dînd glas sentimentelor de cea mai înaltă prețuire, recunoștință și dragoste față de întreaga dumneavoastră viață și strălucită activitate consacrată triumfului celor mai scumpe idealuri de libertate. progres și demnitate, ale neamului românesc, să ne exprimăm adeziunea totală privind această legitimă reinvestire a dumneavoastră in fruntea partidului, cea mai sigură garanție de înfăptuire a politicii interne și externe a partidului și statului nostru dedicată făuririi societății socialiste multilateral dezvol-

în numele milioanelor 'de femei de ne întreg cuprinsul patriei, permiteti-ne să dăm expresie, din adîncul inimilor noastre, deplinei adeziuni, profundei satisfacții și mindrii patriotice fată de hotărîrea adoptată de _ ____ ___ ______Central al Partidului Comunist Român din 27 .iunie 1984. cd privire la realegerea- dumneavoastră la Congresul al XlII-lea al partidului, mult stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, strălucit conducător al destinelor României socialiste, genial om politic contemporan, exponent strălucit al intereselor si năzuințelor fundamentale ale poporului în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Ne exprimăm, totodată, profunda prețuire pentru neobosita si prodigioasa dumneavoastră activitate internațională. pentru valoroasele initiative si propuneri de rezonantă istorică privind înlăturarea pericolului nuclear, reluarea cursului spre destindere, menținerea și consolidarea păcii. în calitate de mame, care aducem pe lume viata, vă mulțumim călduros pentru tot ceea ce faceți în vederea eliminării pentru totdeauna . a spectrului războiului, spre a fi ocrotită viata copiilor noștri. a tuturor copiilor, lumii prin

istoricăPlenara Comitetului

Asemenea întregului nostru popor, sîntem mîndri de a vă avea in fruntea partidului si a tării, ne dumneavoastră. eminent ginditor revoluționar. strălucit exponent al virtuților și vocației creatoare ale poporului român, genial ctitor al României moderne. personalitate proeminentă a vieții politice internaționale. luptător neobosit pentru cauza socialismului .și comunismului, a făuririi unei lumi a păcii si dreptății pe planeta noastră.Vă omagiem cu nețărmurită dragoste. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. și vă. adresăm profunda noastră recunoștință pentru tot ceea ce ati făcut si faceți spre gloria si fericirea acestei țări, pentru activitatea pe care o desfă- surati. cu uriașă putere de muncă și strălucită înțelepciune. în organizarea si conducerea întregii opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, ne drumul deschis de . istoricul Congres al IX-lea al partidului, drum al progresului și bunăstării, al dezvoltării libere și independente a tării — se relevă în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN SIBIU AL
P.C.R.Strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. dăm glas, din adîncul inimilor. încrederii noastre de nestrămutat că realegerea dumneavoastră la Congresul al XlII-lea al partidului, in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, constituie chezășia sigură a înfăptuirii programelor de dezvoltare cială a tării, socialiste pe si progres.

economico-so-a înălțării României noi culmi de civilizație
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)ceasta minunată activitate a cunoașterii tainelor naturii, a cunoașterii umane și să punem aceste înalte cunoștințe în slujba bunăstării poporului, a făuririi celei mai drepte societăți din lume, a societății socialiste și comunis
te ! (Aplauze puternice).Desigur, pot fi diferite feluri de interpretare a dezvoltării lumii; dar viața, realitatea demonstrează cu putere că numai cine înțelege că trebuie să-și consacre toate forțele dezvoltării, științei, tehnicii, cunoașterii în general a tainelor naturii, cine înțelege că trebuie să-și consacre întreaga energie și muncă pentru progres și bunăstare, acela va ocupa întotdeauna un loc demn și va beneficia de cuceririle științei și civilizației, își va asigura și independența, și suveranitatea ! (Aplauze 
puternice).Trebuie să fim pe deplin conștientă că nimic nu se obține fără muncă, nimic nu cade din cer și nu va cădea niciodată din cer ! Puterea, fericirea, viitorul stau în mîinile poporului nostru, în mîini- le popoarelor care vor să trăiască libere și fericite. Trebuie să ne unim forțele, să facem totul pentru ca, prin munca noastră, să a- sigurăm poporului român, întregii națiuni un viitor demn, liber, fericit, de bunăstare, de independență! (Aplauze puternice).Frontul Democrației și Unității Socialiste constituie, într-adevăr, expresia societății noastre actuale, de diversitate atît în ce privește 

apartenența sau neapartenența la Partidul Comunist Român, cit și în existenta a diferite organizații de masă și obștești, a unor convingeri sau credințe religioase diferite, constituie expresia unității întregului popor, a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care, în strînsă unitate, au realizat tot ceea ce s-a înfăptuit în anii construcției socialiste, și numai în strînsă unitate, aici, pe pămîntul României, își vor putea asigura bunăstarea, fericirea, un loc demn în rîndul națiunilor lumii. (Aplau
ze puternice, prelungite).Este deci necesar ca toate organizațiile și toți participanții la Frontul Democrației și Unității Socialiste să acționeze și în practică — așa cum, dealtfel, s-au angajat aici în cuvinte foarte frumoase — cu toată forța, pentru înfăptuirea programelor și a planurilor de dezvoltare a patriei noastre. Ceea ce am realizat pînă acum stă chezășie că programele pe care ni le propunem sînt realiste. Stă în puterea poporului nostru să le înfăptuiască —' și am convingerea că toate organizațiile, toți participanții la Frontul Democrației și Unității Socialiste .— în întregime frontul unit al întregului nostru popor — vor acționa, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru a da viață și a obține succese tot mai mărețe în dezvoltarea patriei noastre ! Aceasta este calea care va asigura bunăstarea și fericirea întregii națiuni. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Pe drept cuvînt s-a subliniat aici interdependența între activitatea poporului nostru de construcție socialistă și lupta pentru pace. Intr-adevăr, nu putem construi socialismul, nu p.uțem asigura realizarea (programelor minunate pe care le stabilim decît în condiții de pace și colaborare internațională. Situația internațională este complexă. Dar trebuie să spunem că popoarele își dau tot mai bine seama că este necesar să se pună capăt cursei înarmărilor, și îndeosebi a înarmărilor nucleare, să se facă totul pentru eliminarea armelor nucleare din viața omenirii, pentru asigurarea unei păci trainice, care va permite fiecărei națiuni să-și consacre forțele materiale și umane dezvoltării, economice și sociale. Prea multe mijloace se cheltuiesc pentru înarmare, în timp ce sute și sute de milioane de oameni trăiesc în mizerie ! Este timpul — și trebuie să ne angajăm cu și mai multă hotărîre în marea luptă pentru a salva omenirea de la catastrofa nucleară, pentru asigurarea dreptului suprem al popoarelor și al oamenilor la existență, la viață, la pace'! Nu există astăzi problemă mai importantă, nici pentru poporul nostru, nici pentru alte popoare, decît asigurarea păcii, eliminarea armelor nucleare din Europa și din întreaga lume ! Acestei lupte trebuie să-i consacrăm — în strînsă unitate cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii — toată forța

noastră și vom avea garanția victoriei în această luptă justă și dreaptă ! (Aplauze prelungite ; so 
ovaționează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

Stimați tovarăși și prieteni,Consider adoptarea în unanimitate a tuturor problemelor înscrise la ordinea de zi ca un an

gajament al Consiliului Național, al tuturor organizațiilor și partici- panților la Frontul Democrației și ■Unității Socialiste de a acționa cu toată hotărîrea pentru realizarea lor.Am deplina convingere că toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, Frontul Democrației și Unității Socialiste vor întîmpina 

a 40-a, aniversare a marii noastre sărbători naționale, — 23 August, și Congresul al XÎII-lea al partidului cu mărețe realizări în toate domeniile.Doresc să urez tuturor membrilor organizațiilor noastre — deci întregului nostru popor — succese tot mai mari, multă sănătate și multă fericire !

Urez, de asemenea, tuturor participanților la plenară multă sănătate și fericire ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.„Ceaușescu șl poporul!", 
„Ceaușescu — pace !“. Se cîntă 
Imnul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste „E scris pe tri
color unire").

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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(
i

a analizat ieri probleme fundamentale ale ridicării calității producției, ale creșterii eficientei economice

(Urmare din pag. I) tele obținute pină acum, subliniind că se acționează foarte încet pentru introducerea noului, pentru adoptarea de tehnologii .moderne ce ar permite reducerea substanțială a consumurilor de materii prime și materiale, de combustibil și energie. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se întocmească în cel mai scurt timp programe de măsuri pe fiecare combinat și unitate productivă, eșalonate pe luni și săptămîni, astfel incit pină la sfirșitul acestui an să fie rezolvate integral probleme privind încadrarea iii normele de consum prevăzute prin plan. Am investit mult în' industria metalurgică, a subliniat secretarul general al partidului, avem utilaje noi. moderne și se impune să introducem tehnologii avansate pentru a avea rezultate cît mai bune în domeniul consumurilor.In acest context, s-a indicat să se Inițieze de urgentă acțiuni vizînd modernizarea capacităților la producția de oțel de la combinatele de la Hunedoara și Reșița, acesta din urmă trebuind să devină un centru de oteluri1 superioare așa cum îl recomandă tradiția sa .îndelungată. In ceea ce privește combinatul din Tirgoviște, s-a cerut să se acționeze, cu maximă operativitate și eficiență pentru a asigura pină la sfirșitul anului 1984 atingerea capacității proiectate a acestui nou și modern centru siderurgic, care să furnizeze economiei naționale și pentru export o gamă cît mai largă de mărci de oteluri speciale.S-a insistat. în continuare, asupra importanței pe care o au sporirea indicelui de scoatere a metalului, laminarea la tolerante negative, utilizarea integrală a surselor energetice refolosibile,. a materialelor folosite în uzinele metalurgice, in special a produselor refractare, care trebuie recuperate integral și reintroduse in circuitul productiv.

în vederea soluționării problemelor legate de mai buna aprovizionare cu metal a fost trasată sarcina dezvoltării capacităților de micropro- ducție existente și construirii pe baza experienței acumulate a unor noi capacități în mari centre industriale — la Timișoara si Iași.Adresîndu-se cadrelor de conducere și specialiștilor din domeniul cercetării științifice, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea de a-și intensifica preocupările. astfel incit aceasta să-și aducă o contribuție sporită la asimilarea 'unor noi mărci de oteluri, la elaborarea de noi tehnologii, la valorificarea superioară a materiilor prime.în continuare. Alexandru Necula, ministrul INDUSTRIEI DE MA- 
SINI-UNELTE, ELECTROTEH
NICĂ Șl ELECTRONICĂ, a prezentat rezultatele obținute în această ramură industrială în reducerea consumurilor, realizarea de produse noi cu parametri tehnico- funcționali ridicați, introducerea automatizării, cibernetizării și robotizării in producție, creșterea productivității muncii, valorificarea materialelor refolosibile, reducerea importurilor.S-a evidențiat că, aplicînd indicațiile primite cu prilejul frecventelor întilniri ale secretarului general al partidului cu oamenii muncii din acest important sector al economiei noastre naționale. în unitățile de producție, în institutele de cercetare și proiectare au fost aplicate măsuri avind ca efect reducerea importantă a consumurilor, a greutății produselor. Secretarul general al partidului a fost informat că datorită electrdnizării și miniaturizării produselor, cheltuielile materiale la mia de lei producție-marfă au fost reduse simțitor, în paralel cu sporirea gradului de valorificare a materialelor. A fost relevat, de ase

menea, aportul Ministerului Industriei de Mașini-Unelte, Electrotehnică și Electronică la scăderea consumului de materiale, combustibil, energie, în celelalte ramuri ale economiei naționale, ca urmare a extinderii automatizării, electronizării și robotizării.S-a subliniat faptul că, numai în cursul acestui an, în industria de mașini-unelte, electrotehnică și electronică urmează a fi aplicate 168 de tehnologii noi și circa 190 modernizate, rezultat al activității științifice în unitățile proprii de cercetare și proiectare. Au reținut atenția o serie de tehnologii, cum ar fi deten- sionarea prin vibrații, călirea unor piese în medii sintetice, 'procesele de acoperiri selective, tehnologia pentru recuperarea materialelor deficitare. S-a remarcat, de asemenea, aportul institutului central de profil la înfăptuirea programelor de cercetare coordonate de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie. In standurile rezervate centralelor industriei de profil atrag atenția, între altele, linia automată de prelucrat corpuri distribuitoare, supape, miniaturizarea producției de micromotoare, realizările obținute în direcția reducerii greutății la transformatoare, miniaturizarea componentelor electronice, preocupările pentru realizarea unor mașini-unelte cu parametri tehnico-funcționall ridicați, primele celule flexibile cu aplicații în industriile constructoare de mașini, de autoturisme și de mașini-unelte.Apreciind . rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se continue procesul de realizare de linii automate, flexibile și cu nivel ridicat de mecanizare, care să permită atît creșterea productivității muncii, cît și realizarea unor produse de inaită performanță. A fost trasată sarcina de a se acționa pentru dezvoltarea în continuare a producției de mașini-unelte speciale.

realizarea de linii complet automatizate pentru industria ușoară, destinate prelucrării firelor subțiri și foarte subțiri, cu viteze mari de lucru, generalizarea turnării de pre- cizie, dezvoltarea fabricației de aparatură științifică. Un accent deosebit a fost pus pe intensificarea preocupărilor privind asigurarea de procedee tehnologice noi, miniaturizarea, robotizarea și cibernetizarea producției.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost informați în continuare de ministrul 
INDUSTRIEI CONSTRUCȚI
ILOR DE MAȘINI, Petre P^- teasa, despre stadiul îndeplinirii sarcinilor ce revin acestei ramuri din documentele Conferinței Naționale, din orientările și indicațiile secretarului general al partidului cu privire la reducerea mai accentuată a consumurilor materiale și de energie, valorificarea superioară a materiilor prime. Prin intermediul unor grafice și panouri a fost evidențiat faptul că, la o serie de produse cu pondere in planul producției fizice, industria constructoare de mașini se încadrează în consumurile specifice stabilite, fapt care a contribuit la realizarea unor însemnate economii de metal și laminate finite. A reieșit în același timp că la o serie de produse consumurile specifice sînt încă mari, ceea ce impune să se acționeze în continuare cu fermitate pentru găsirea de soluții cît mai eficiente în această direcție. Secretarului general al partidului i-au fost înfățișate, în același timp, măsurile și acțiunile ce se întreprind pentru creșterea mai rapidă a productivității muncii prin generalizarea largă a progresului tehnic,1 perfecționarea organizării producției și a muncii. S-a scos în evidență faptul că 60 la sută din sarcina pe anul în curs de creștere a productivității muncii va fi realizată pe seama introducerii progresului 

tehnic, îndeosebi a unor tehnologii moderne care și-au dovedit eficacitatea.Analizînd rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a remarcat că nu in toate cazurile consumurile specifice sînt stabilite judicios șl a indicat ca la unele produse acestea să fie revăzute.In industria constructoare de mașini. a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, este necesar să se acționeze în primul rînd pentru folosirea celor mai eficiente tehnologii de fabricație, pentru reducerea greutății mașinilor și utilajelor, în condițiile îmbunătățirii caracteristicilor lor teh- nico-funcționale și sporirea indicelui de utilizare a metalului, care trebuie să aibă ca efect reducerea consumurilor specifice.în continuare, secretarul general aî partidului a fost informat în legătură cu activitatea institutelor de cercetare și proiectare tehnologică din această ramură pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor privind continua îmbunătățire a calității produselor, pentru extinderea și generalizarea tehnologiilor moderne, de înaltă eficientă.A fost scos în evidentă faptul că In planul de cercetare științifică pe anul 1984 pentru industria constructoare de mașini sînt cuprinse circa 2 700 de obiective, ponderea principală revenind celor care urmăresc creșterea gradului de utilizare a materiilor prime, mecanizarea și automatizarea unor procese tehnologice, folosirea unor surse noi de energie, recuperarea și- valorificarea resurselor refolosibile.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția că în sectoarele calde ale întreprinderilor constructoare de mașini se lucrează nesatisfăcător, manifestîndu-se o concepție statică, conservatoare. Deși în aceste secții de producție apar consumuri ridicate de materii prime, un procent mare de rebuturi, se întîrzie nejustificat 

aplicarea de soluții care să conducă la eliminarea neajunsurilor existente. Adresîndu-se specialiștilor din cercetare, inginerie tehnologică și proiectare pentru sectoarele calde, secretarul general al partidului a atras atenția asupra necesității ca în acest «jjameniu să se realizeze o adevărată -revoluție în direcția-introducerii mecanizării și automatizării, extinderii și generalizării unor tehnologii moderne, îndeosebi a celor care să asigure adaosuri mici de' prelucrare. a pieselor turnate și forjate, consumuri energetice cît mai reduse.S-a cerut, de asemenea, pornin- du-se de la experiența și rezultatele obținute de cercetare în perfecționarea tehnologiilor de sudare, să se treacă fără întîrziere la aplicarea lor pe scară industrială, îndeosebi în construcția de1 nave.Analizînd rezultatele obținute în domeniul fabricației de motoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut specialiștilor să acționeze în continuare in direcția realizării unor motoare cu randamente sporite și consumuri reduse de combustibili.Centralele industriale de profil din Industria constructoare de mașini au prezentat în continuare o serie de produse și tehnologii noi care se aplică cu efecte pozitive în direcția reducerii consumurilor specifice, creșterii productivității muncii și diminuării costurilor de producție. Au fost evidențiate pe parcursul acestei analize realizările obținute de constructorii de mașini și s-a indicat să fie accentuate preocupările în direcția realizării unor utilaje de înaltă performanță, competitive pe plan mondial, apreciindu-se că există încă largi posibilități în această direcție.A fost evidențiat și de această dată rolul însemnat al tipizării, re- proiectării. modernizării șl înnoirii tehnologiilor de fabricație, recuperării și reco’ndiționării unui număr sporit de repere, extinderii utilizării unor materiale noi și a înlocuitorilor. care constituie capitole importante în noile programe ce vizează modernizarea și creșterea rentabilității în industria constructoare de mașini.Secretarul general al partidului s analizat în continuare acțiunile stabilite în TRANSPORTURI Șl TE
LECOMUNICAȚII în scopul transpunerii în practică a programelor speciale adoptate de Conferința Națională a partidului. Din explicațiile date de ministrul de resort, Vasile Bulucea, reiese că unitățile din această ramură s-au încadrat în normele de consum și, în anumite sectoare, au fost reduse consumurile specifice sub normele stabilite, obținîndu-se importante economii de combustibili și energie.O atenție deosebită a fost acordată creșterii traficului de mărfuri pe calea ferată, pe fluviu și mare, concomitent cu reducerea transportului auto. S-a precizat, în acest context, că pe Dunăre și pe Canalul Dunăre-Marea Neagră se utilizează în prezent convoaie de . 12 000 tone și se pregătesc altele pentru 18 000 tone. S-a acționat cu succes pentru 
o mai bună organizare a mijloacelor de transport, prin reducerea la maximum a cursei vagonului de marfă si autovehiculului fără încărcătură, a locomotivelor izolate, fără tren,- creșterea tonajului brut pe tren de marfă, prin compunerea trenurilor la întreaga capacitate de remorcară a locomotivelor, precum și pentru utilizarea uneia sau a două remorci la autocamioane.Apreciind utilitatea folosirii pe scară cît mai largă a remorcilor în transportul auto, secretarul general al partidului a atras atenția să se urmărească extinderea acestei acțiuni în toate sectoarele de activitate ale economiei, ea dovedindu-se de o deosebită eficacitate.Secretarul general al partidului a fost informat, de asemenea, despre preocuparea oamenilor muncii din acest sector pentru extinderea tracțiunii electrice, al cărei randament este superior sistemului de remorcară Diesel șl pentru folosirea pe 

scară mai largă a combustibililor solizi în locul hidrocarburilor. Ș-a precizat că cea mai mare parte a centralelor termice din acest sector au trecut la folosirea' cărbunelui. Iar în ( multe unități, atît în sectorul de drumuri, în depouri, cît și în cen- < tralele ■ telefonice au fost construite j centrale ce;’Utilizează energia solară. ■ Dialogul cu 'specialiștii din aceșt domeniu a circumscris preocupările existente in direcția recondiționării, recuperării și refolosiril unor piese si subansamble. fapt care a contribuit la reducerea consumurilor de metal, de combustibili și energie. Au fost evidențiate rezultatele bune obținute în reparațiile auto, unde ponderea pieselor recondiționate 6-a ridicat la 70 la sută, centrala de specialitate urmind să recondiționeze în anul 1985 piese în valoare de 2,2 miliarde lei. Au fost relevate, de asemenea, rezultatele bune obținute Pă linia reșapării și reparării anvelopelor în transporturile . auto.Apreciind rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția 'asupra necesității obținerii în continuare a. unor rezultate și mai bune în direcția recondiționării pieselor de schimb, precum Și a unor indici superiori de utilizare a mijloacelor de transport.înfățișînd preocupările ENER- 
GETICIENILOR pentru 'creșterea producției de energie electrică, pentru încadrarea in Indicatorii specifici de consum, tovarășul-Nicolae Bușui. ministrul energiei electrice, a subliniat faptul că pentru realizarea producției pe cărbune o atenție deosebită se acordă mai bunei funcționări a agregatelor existente. reducerii consumurilor specifice de combustibili, executării lucrărilor de reparații și modernizării în volumul și. la . termenele stabilite, punerii în funcțiune a noilor obiective. Anul acesta urmează a fi racordate la- sistemul energetic național un număr important de obiective, îndeosebi termocentrale fUncționînd pe -cărbune și șisturi bituminoase, precum și hidrocentrale, producerea de energie electrică făcindu^se concomitent cu furnizarea de energie termică. ' •în continuare au fost prezentata preocupările existente pe linia valorificării surselor noi de energie și a resurselor refolosibile, precum și pentru punerea în valoare a potențialului hidroenergetic tehnic ame- najabil prin microhidrocentrale. Da asemenea, ap fost evidențiate acțiunile întreprinse pentru reducerea consumurilor specifice de combustibili, prin creșterea producției de energie electrică produsă pe lignit, prin livrarea de . căldură din turbinele de condensație ale termocentralelor pe cărbune, prin dezvoltarea termoficării în întreaga țară, precum și pentru reducerea consumului propriu tehnologic în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice. S-a subliniat că prin comanda centralizată a cascadei de hidrocentrale de pe Olt se optimizează funcționarea acestora, obținîndu-se o producție suplimentară de energie electrică de 15 milioane kWh pe an.La încheierea analizei, secretarul general . al partidului a arătat că este necesar să fie luate țoate măsurile pentru a se' asigura înfăptuirea în totalitate a programului energetic, punerea în funcțiune a noilor capacități. S-a indicat, totodată. să se asigure, în continuare, reducerea consumului în rețelele :de transport și distribuție, iar aprovizionarea pentru consumul pe timpul'ier- nii și reparațiile turbdagregâtelo’r la termocentrale să se fadă pină 'la sfirșitul trimestrului in al acestui an.La încheierea acestui nou șl fructuos dialog de lucru,, miniștrii, specialiștii, toți cei prezenți au mulțumit tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru indicațiile și orientările date și cu acest prilej și l-au asigurat că vor acționa cu fermitate pentru transpunerea lor în viață.(Agerpres)
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, joi după-amiază, a avut loc Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Pe ordinea de zi scrise următoarele
1. Activitatea 

Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste și a organiza
țiilor componente pentru mo
bilizarea oamenilor muncii la 
indeplinirea prevederilor Pla
nului național unic de dez
voltare cconomico-sociaiă pe 
anul 1984 și pe întregul cin
cinal și intimpinarea celei 
de-a 40-a aniversări a victo
riei revoluției 
socială și 
cistă și 
rezultate 
sectoarele

2. Participarea Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste la înfăptuirea politicii 
consecvente promovate de 
Partidul Comunist Român și 
statul nostru dedicate conso
lidării păcii, realizării colabo
rării între toate popoarele 
lumii ;

3. Raport cu privire la pro
iectul Planului național unic 
de dezvoltare economică și 
socială a României pe anul 
1985 ;

4. Raport eu privire la 
schița preliminară de dez
voltare economico-socială a 
României în perioada 1986— 
1990 ;

5. Propuneri cu privire Ia 
convocarea Congresului al 
IH-lea al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste ;

6. Dezbaterea proiectului

au fost în- probleme : 
consiliilor

de eliberare 
națională, antifas- 
antiimperialistă cu 

deosebite în toate 
de activitate ;

Programului de alimentație 
științifică a populației.La dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi au luat cuvîntul tovarășii : Eli- sabeta Trăistaru, președintele Consiliului județean Dolj al F.D.U.S., Ion Mihalcea, maistru la schela petrolieră Boldești, județul Prahova, Gheor- ghe Ghiță, președintele C.A.P. Muntenii Buzău, județul Ialomița, Constantin Arseni, președintele Biroului Comitetului Central al Organizației Democrației și Unității Socialiste. Maria Bobu, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, Nestor Vornicescu, mitropolitul Olteniei, Furo Iuliu, membru al Biroului Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Mihai Munteanu, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., Heinz Wiliam, membru al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, primarul comunei Teremia Mare, județul Timiș, Dumitru Radu Popescu, președintele Uniunii scriitorilor, Lidia Orădean, președintele Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, Paul Szdressy, episcopul Bisericii Evanghelice sinodo-presbiteriene Cluj-Napoca, Dinu Drăgan, secretar al C.C. al U.T.C.. Constantin Lupulescu, miner la întreprinderea minieră Lu- peni, județul Hunedoara, Radu Voinea, profesor, membru al Biroului Executiv al Comitetului Național Român „Oamenii de știință și pacea", membru al Biroului Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, Elena Ene, vicepreședinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești.

Intr-o atmosferă emoționantă, plenara a dat o puternică 
expresie entuziasmului și satisfacției deosebite, sentimentelor 
de mindrie cu care oamenii muncii din întreaga țară au 
primit Hotărirea Plenarei Comitetului Central cu privire la 
realegerea, de către Congresul al XIII-lea al P.C.R., a tovară
șului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

întreaga desfășurare a dezbaterilor a pus in evidență fap
tul că această hotărîre exprimă, in cel mai inalt grad, voința 
întregului nostru popor, dorința sa vie ca in fruntea parti
dului - conducătorul încercat al națiunii române pe drumul 
edificării socialismului și comunismului - să se afle fiul său 
cel mai iubit, patriotul inflăcărat, care și-a consacrat pildui- 
toarea sa viață cauzei propășirii și independenței patriei, 
bunăstării și fericirii tuturor celor ce muncesc.

Participanții la dezbateri au exprimat sprijinul deplin față 
de această propunere, subliniind că realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul României moderne, în fruntea 
partidului, este o garanție sigură că poporul român va păși 

, in continuare, cu aceeași consecvență și același avint revo
luționar, pe calea făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate și a comunismului.

Aducind un vibrant omagiu președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru tot ceea ce face spre binele poporului român, al 
cauzei păcii și colaborării intre popoare, vorbitorii au subli
niat deosebita semnificație politică a acestei propuneri, in 
desăvirșită concordanță cu interesele vitale ale națiunii ro
mâne, cu cele mai scumpe idealuri ale sale, cu năzuințele 
oamenilor de bin^^g*^gțjițifiiclăpi?șpră, o ljjr(i„e â păcii, eii-, 
berată pentru totdeauna de spectrul ămenințător al unei con
flagrații nucleare.Exprimînd deplinul acord 1985 și In schița preliminară cu prevederile înscrise în pro- de dezvoltare in perioada iectele de Plan pentru anul 1986—1990, vorbitorii au arătat

î că acestea pun in lumină contribuția decisivă a tovarășului• Nicolae Ceaușescu la stabilirea i căilor și a direcțiilor de acțiune menite să asigure ridi-! carea continuă a patriei noas- l tre socialiste pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres.Vorbitorii au' arătat că înfăptuirea prevederilor acestor• importante documente, prinmunca și lupta fără preget a’ întregului popor, strîns unitîn jurul partidului, va asigura dezvoltarea multilaterală și în ritm susținut a întregii economii. ridicarea permanentă a ; nivelului de trai material și spiritual al poporului, consolidarea și mai puternică a modului de producție socialist, întărirea independentei și suveranității patriei noastre.Au fost înfățișate, în același timp, rolul și sarcinile ce re- , vin organizațiilor F.D.U.S. în’ organizarea dezbaterii de cătreîntregul popor a proiectelor 'adoptate și, după aprobarea și ' legiferarea acestora, în înfăptuirea prevederilor cuprinse în importantele documente, cei prezenți angajîndu-se să acționeze cu răspundere și exemplară dăruire, cu înaltă conștiință patriotică, revoluționară, pentru indeplinirea în cele mai bune condiții a mărețelor obiective care jalonează viitorul luminos al pa- : triei socialiste.Participanții la dezbateri au , subliniat faptul că, acționind pentru dezvoltarea și înflorirea continuă a patriei socialiste, organizațiile componen- , te ale F.D.U.S. și-au îndreptat întreaga activitate spre îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al ' XII-lea și Conferința Națională ale partidului, transpunerea în viață a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind realizarea unei noi calități, superioară, in toate domeniile muncii și vieții social-economice. In acest sens, consiliile județene, municipale, orășenești și comunale ale F.D.U.S., organizațiile de masă și obștești au inițiat acțiuni de masă menite să contribuie la desfășurarea unei largi întreceri socialiste pentru realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor planului pe anul 1984 și pe întregul cincinal, pentru obținerea unor producții-record în agricultură, pentru valorificarea cu eficiență maximă a tuturor resurselor materiale și umane. Plenara a apreciat că această amplă activitate de creație materială și spirituală este încununată de rezultate bune in toate domeniile operei de edificare a noii societăți. în spiritul exigențelor sporite pe care conducerea partidului și statului le pune în fața tuturor celor ce muncesc, vorbitorii au analizat deficiențele ce se mai manifestă în munca organelor și organizațiilor F.D.U.S., îrv imobilizarea maselor largi-pen- ■-■>tru îndeplinirea exemplară'a planului, a programelor speciale adoptate și și-au exprimat hotărîrea de a face totul pentru a îmbunătăți munca organizatorică și educativă a tu-

turor organizațiilor F.D.U.S. Participanții la dezbateri s-au angajat să acționeze cu toată fermitatea pentru ca organizațiile F.D.U.S. să aducă o contribuție sporită la creșterea mai accentuată a productivității muncii, calității și competitivității produselor românești, la diminuarea consumurilor materiale de producție, pentru a întîmpina cu noi și importante realizări cea de-a 40-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XIII-lea Congres al partidului.Exprimînd aprobarea și deosebita apreciere față de proiectul programului de alimentație științifică a populației, plenara a arătat că acesta situează în centrul a- tenției satisfacerea cerințelor de consum alimentar ale tuturor membrilor societății noastre, iar aplicarea sa va asigura o alimentație echilibrată, științific fundamentată.S-a subliniat că Frontul Democrației și Unității Socialiste, unind în cadrul său întregul popor, a acționat și acționează neabătut pentru a-și aduce contribuția la înfăptuirea politicii externe a țării, a inițiativelor și acțiunilor României socialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, în direcția realizării dezarmării, întăririi securității in Europa și în întreaga lume, dezvoltării colaborării internaționale. La chemarea partidului, toate organizațiile F.D.U.S. s-au angajat într-o largă mișcare de mase, susținînd cu hotărîre acțiunile constructive, de larg răsunet mondial, ale României privind înfăptuirea dezarmării și păcii.Plenara a dat o înaltă apreciere, deplină aprobare, inițiativelor de mare însemnătate ale conducătorului partidului și statul,ui pentru oprirea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării, pentru instaurarea pe continent și în lume a unui climat de securitate. înțelegere șl cooperare.Plenara a hotărît convocarea, in luna decembrie, a celui de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Plenara a adoptat, în unanimitate, documentele supuse dezbaterii, precum și o hotărîre care se va da publicității.
în încheierea lucrărilor ple

narei, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii, președintele Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste.Cuvîntarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu deosebită atenție, cu interes și deplină aprobare, fiind subliniată, în repetate rînduri, cu vii și puternice -aplauze. Au răsunat puternice urale și ovații, s-a scandat îndelung. „Ceaușescu. — P.C.R. P, „Ceaușescu și poporul !“.Lucrările plenarei s-au încheiat prin intonarea Imnului Frontului Democrației și Unității Socialiste „E scris pe tricolor unire".

Din cuvîntul participanților la dezbateri
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
ELISABETA

Mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Uni.- tății Socialiste are o semnificație deosebită, ea desfășurîndu-se Ia puțin timp înaintea sărbătoririi a 40 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- imperialistă și a 19 ani de la Congresul al IX-lea al partidului — momente cruciale în istoria poporului român.Omagiind astăzi activitatea revoluționară, de peste o jumătate de veac, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, arhitectul României socialiste, omul care reprezintă în. cel mai înalt grad virtuțile de omenie, muncă, patriotism și pace ale poporului nostru, dau glas hotărîrii oamenilor muncii doljeni de a milita fără preget pentru a înfăptui istoricele hotărîri adoptate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului.Realegerea dumneavoastră la Congresul al XIII-lea al partidului. în funcția supremă de secretar general al partidului nostru reprezintă garanția sigură a înfăptuirii neabătute a celor măi nobile aspirații ale poporului nostru pentru. pace și progres.în aceste momente, gîndurile noastre se îndreaptă, cu adîncă recunoștință și prețuire, către tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru el Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al partidului, , prim viceprim-mlnistru al guvernului, savant de renume mondial, sub a cărei îndrumare permanentă, învățămîntul, știința, arta și cultura cunosc o puternică înflorire.îngăduiți-mi să vă mult stimate tovarășe general, că prețioasele voastră indicații șidate la plenarele și consfătuirile de lucru de la Comitetul Cen-
raportez, secretar dumnea- orientări

TRĂISTARUtrai al partidului sau cu prilejul vizitelor de lucru efectuate, in ultima perioadă, în Capitală și în unele județe ale țării au constituit și pentru Consiliul județean Dolj al Frontului Demo-, crației și Unității Socialiste momente de reflecție profundă a- 6upra a ceea ce am realizat, dar, mai ales, asupra lipsurilor .și neajunsurilor existente in activitatea noastră, a măsurilor pe care trebuie să le întreprindem pentru înfăptuirea sarcinilor de mare răspundere ce ne revin.în continuare, vorbitoarea a prezentat pe larg succesele obținute de oamenii muncii doljeni din industrie și agricultură. In activitatea politico-educativă. arătînd că în obținerea acestor rezultate este încorporată și activitatea Consiliilor Frontului Democrației și Unității Socialiste. care au acționat, sub directa conducere și îndrumare a organelor și organizațiilor de partid.în1 încheiere, vorbitoarea a spus : Concomitent cu preocuparea statornică pentru dezvoltarea continuă a țării, partidul și statul nostru desfășoară o bogată activitate internațională, al cărei promotor este tovarășul Nicolae Ceaușescu — personalitate proeminentă a vieții contemporane, militant strălucit pentru cauza progresului și păcii în lume.Avîndu-vă In fruntea partidului și statului, urmîndu-vă e- xemplul de dăruire și pasiune revoluționară, ne angajăm că vom acționa cu înaltă exigentă și responsabilitate comunistă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor planului pe acest an, pe întregul cincinal, pentru realizarea programelor de dezvoltare viitoare a țării pe care le dezbatem astăzi, pentru sporirea, în continuare, a contribuției oamenilor muncii doljeni la ridicarea patriei noastre pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.

contemporane. care și-a închinat întreaga viață și activitate cauzei clasei muncitoare, slujirii cu eroism, abnegație și devotament. cu pilduitoare dăruire a intereselor fundamentale ale națiunii noastre, ale păcii și colaborării între toate popoarele lumii.Prezența în continuare a tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și statului nostru constituie garanția sigură a mersului triumfător înainte al poporului, pe drumul socialismului și comunismului, a înfăptuirii exemplare a obiectivelor complexe ale dezvoltării multilaterale a patriei noastre.Iată de ce, cu profundă min- drie patriotică, cu încredere nestrămutată în politica internă și externă clarvăzătoare a partidului nostru, doresc să-mi exprim deplinul acord cu conținutul proiectelor planurilor naționale de dezvoltare economico- socială pe anul 1985 și pe cincinalul următor, cu orientările strategice pînă în anul 2000, la baza cărora se află contribuția esențială a tovarășului Nicolae Ceaușescu. preocuparea sa statornică privind valorificarea pe planuri noi. superioare a potențialului uman și material al țării, în vederea creșterii continue a nivelului de trai material și spiritual al poporului nostru.In continuare, vorbitorul a spus : Raportez plenarei, dumneavoastră personal, mult iubite

și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că petroliștii din schela Boldești păstrează vie in amintirea lor vizita de lucru pe care ați făcut-o anul trecut în schela noastră, acționind cu răspundere pentru aplicarea orientărilor și indicațiilor deosebit de importante pe care ni le-ați dat cu privire la dezvoltarea producției de țiței și gaze, creșterea factorului final de recuperare. aplicarea unor tehnologii noi, de înaltă productivitate și eficientă.După ce s-a referit pe larg Ia preocupările colectivului din care face parte pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor de producție. pentru asigurarea de condiții optime de muncă și viață a oamenilor muncii din brigăzi, vorbitorul a spus, în încheiere : Exprimindu-vă, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, întreaga noastră recunoștință, un profund omagiu pentru tot ceea ce faceți cu dragoste profundă față de patrie, de viitorul său luminos, vă asigurăm că vom acționa cu răspundere muncitorească pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an, pentru trecerea hotărîtă la pregătirea noului cincinal, pentru intimpinarea cu noi și însemnate realizări a celei de-a 40-a aniversări a sărbătorii noastre naționale și a celui de-al XIII-lea Congres al partidului.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE GHIȚĂ

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION MIHALCEA

Mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Mă bucur din adîncul inimii că am fericita misiune ca. in numele oamenilor muncii din județul Prahova, al petroliștilor din schela de extracție Boldești, unde-mi desfășor activitatea, să dau expresie bucuriei și satisfacției noastre și să cu profundă dragoste noștință propunerea cadrul Plenarei C.C. privind reînvestirea
susținem . și recu- făcută in al P..C.R.la Con-

greșul al XIII-lea al partidului a iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Această propunere exprimă, de fapt, voința noastră, a întregului popor, ca in fruntea parti- , dului și statului nostru să se afle pe mai departe tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al poporului nostru, patriot si revoluționar înflăcărat, nalitate proeminentă a perso-Jumii

nerea ca dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales la Congresul al XIII-lea în înalta funcție de secretar general al partidului.Noi, toți cei ce lucrăm pe ogoare, vă purtăm, mult stimate și iubite tovarășe președinte, cele mai alese sentimente .de profundă recunoștință pentru grija deosebită ce o purtați dezvoltării agriculturii, ridicării satului românesc pe noi culmi de civilizație și progres.Vă asigurăm, mult stimate

și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa Cu înaltă răspundere comunistă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin pe acest an și întregul cincinal, pentru a cinsti prin noi fapte de muncă marea sărbătoare de la 23 August și ăl XIII- lea Congres al partidului, aceasta fiind contribuția noastră, a ialomițenilor. la edificarea operei istorice de înflorire a pămin- tului românesc și propășire multilaterală a națiunii noastre socialiste.

noastră le nutresc față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, față de tovarășa Elena Ceaușescu, femeile se angajează să acționeze cu abnegație și pasiune revoluționară, împreună cu toți oamenii muncii, pentru înfăptuirea exemplară a

sarcinilor de plan pe anul 1984 și pe întregul cincinal, spre a pune la edificiul înălțării României noi și semnificative fapte de muncă și creație, năzuința lor fierbinte de pace, înțelegere și colaborare între popoare, în scopul prosperității și progresului României socialiste, al întregii umanități.
CUVINTUL MITROPOLITULUI

NESTOR VORNICESCU
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN ARSENI
Mult Iubite și stimate tova-, 

rășe Nicolao Ceaușescu,
Stimați tovarăși și prieteni.Vă rog să-mi permiteți să încep prin a adresa, în numele Comitetului Central al Organizației Democrației și Unității Socialiste, cel mai fierbinte omagiu marelui bărbat de stat aflat in fruntea partidului și țării, făuritorul și promotorul prestigios al întregii politici interne și externe a României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Noi, membrii Organizației Democrației și Unității Socialiste, purtăm în inimi cele mai profunde sentimente de dragoste și recunoștință conducătorului înțelept și iubit al poporului român pentru inițiativa sa originală, cu adevărat înnoitoare, privind crearea or- ' ganizației noastre, expresie a lărgirii permanente a democrației socialiste, a cadrului poli- tico-organizatoric de conlucrare a partidului cu masele populare în toate marile probleme care privesc viitorul țării.Remarcabila inițiativă a secretarului general al partidului, încărcată de adînci semnificații pentru întreaga noastră operă de construcție revoluționară, a declanșat pretutindeni o vastă acțiune politică, menită să pună în valoare energia cetățenească, să intensifice participarea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la făurirea vieții noi, prospere, libere șl Independente pe pămîntul patriei.Organizația Democrației șl Unității Socialiste cuprinde astăzi peste 4 milioane de membri, cetățeni care nu sînt membri ai partidului, dar doresc cu ardoare să-și pună în slujba idealului socialist întreaga putere de muncă, toate forțele, toată energia și priceperea lor; avem organizații pe tot cuprinsul țării, în toate întreprinderile industriale și agricole, in cartiere și la sate.Așa cum a reieșit ș! din dezbaterea de azi în Comitetul Central al organizației noastre, participăm activ, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, alături de cele- lalte organizații „de masă și', obr.u ștești, la realizarea'în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan, a obiectivelor noii revoluții agrare, a prpgramelor prioritare privind sporirea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale de producție, îmbunătățirea calității și creșterpa eficienței întregii activități economice — a spus vorbitorul.Luăm parte cu răspundere la dezbaterea proiectelor de plan, a legilor și hotărîrilor care privesc viitorul țării, a planurilor de dezvoltare economico-socială in profil teritorial, la cunoașterea și respectarea legislației socialiste, la cultivarea grijii pentru apărarea și dezvoltarea avuției sociale, temelia economică a orînduirii noastre socialiste ; sîntem prezenți în larga și cuprinzătoarea

activitate desfășurată sub conducerea organelor șl organizațiilor de partid pentru formarea omului nou, cu o atitudine înaintată față de muncă, față de îndatoririle sociale, animat de cea mai fierbinte dragoste de patrie, de mîndrie pentru minunatele cuceriri revoluționare pe care le-am obținut sub conducerea partidului, a secretarului său general.în toate acțiunile noastre, colaborăm îndeaproape cu deputății, în primul rînd cu cei ce reprezintă organizația noastră atît în Marea Adunare Națională. cit și în consiliile populare de la toate nivelurile; ceea ce ne călăuzește în muncă, în tot ce întreprindem este ideea unității de nezdruncinat în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate . tovarășe Nicolae Ceaușescu, care întruchipați vrerea, năzuințele și aspirațiije întru de- săvîrșire pe calea socialismului și comunismului ale întregului nostru popor.Se confirmă astfel importanța istorică a inițiativei dumneavoastră : în cadrul organizației noastre, milioane de cetățeni participă la întreaga viață politică a țării cu spirit de răspundere și angajare, entuziasm patriotic.Credem in destinul țării, pentru că vă dumneavoastră — și vă fruntea partidului și statului, în fruntea țării ; sub înalta și statornica dumneavoastră veghe s-au deschis însuflețitoare orizonturi întregului proces al făuririi noii orînduiri sociale pe pămîntul românesc și s-au afirmat pe deplin în viața internațională voința de neatîr- nare șl vocația de pace atît da proprii poporului român.Sprijinim întru totul politica externă a partidului și statului, care izvorăște din grija dumneavoastră adîncă pentru viitorul patriei noastre libere și demne, pentru soarta măreței opere de construcție revoluționară în care ne-am angajat trup și suflet, pentru valorile create de civilizația șl cultura națională ; această politică este singura alternativă la un război .-.nuclear nimicitor, condiția primordială ă evitării'“'distrii-' gerii nu numai a unui uriaș număr de vieți omenești, ci a înseși condițiilor existenței vieții pe planeta noastră. De aceea, organizația noastră a luat parte la toate marile mișcări de masă organizate în cadrul Frontului Democrației șl Unității Socialiste, spunîndu-și răspicat cuvîntul In favoarea dezarmării și păcii, împotriva războiului.Facem legămint solemn In fața partidului, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, — a spus în încheiere vorbitorul — că și pe viitor membrii organizației noastre își vor consacra toate forțele întăririi în continuare a puterii economice, a independenței și suveranității naționale ale României, important factor al păcii în lume.

fericit avem dorim avem în continuare —
cu
al Pe să în

Mult stimate domnule pre
ședinte Nicolae Ceaușescu,

Onorată adunare.Putem spune, cu îndreptățită mîndrie, că vatra noastră străbună, România, străbate o epocă a înnoirilor, a unor mari împliniri pe care istoria le va pomeni de-a pururi. Și întotdeauna aceste mărețe realizări, care vor dăinui în timp și în conștiința neamului românesc, vor fi înscrise în cartea de istorie sub titlul „Epoca Ceaușescu". Asemenea marilor bărbați, a căror personalitate rămîne veșnic în memoria pămîntului nostru strămoșesc, domnul președinte Nicolae Ceaușescu s-a identificat total cu destinele poporului din care a odrăslit, iar viața sa este o pildă vie de dăruire pentru înflorirea națiunii noastre.Urcușul țării în cei 40 de ani de la eliberare este o chezășie că ne aflăm pe un drum bun; acești 40 de ani de libertate și prosperitate națională sint chezășia înfăptuirilor noastre viitoare, sint chezășia cutezanțelor noastre, a idealurilor pe care ne propunem să le împlinim. Pentru biserica noastră strămoșească, ca și pentru celelalte culte din Republica Socialistă România, slujirea vieții celei șocialiste, a năzuințelor și lurilor țării noastre va fi deauna o datorie sacră.Concepția domnului președinte al Republicii, Nicolae Ceaușescu, referitoare la construirea noii orînduiri în țara noastră, ca operă a tuturor fiilor ei, fără deosebire de naționalitate, de convingeri religioase în

rului și credincioșilor Bisericii noastre ortodoxe, ca și a celorlalte culte la făurirea vieții noi în patria noastră.Zilele trecute au avut loc la București lucrările „Adunării Cultelor din România pentru dezarmare și pace" la care au participat și numeroși reprezentanți de frunte ai unor biserici sau organizații religioase mondiale.Adunarea a dat o înaltă apreciere și ■ și-a exprimat totalul său sprijin fată de propunerile și inițiativele președintelui României socialiste, domnul Nicolae Ceaușescu, privind o- prirea amplasării de către Statele Unite ale Americii a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune în unele țări din vestul Europei și a contramăsuri- - lor nucleare anunțate de Uniunea Sovietică, pentru reluarea negocierilor sovieto-americane, in scopul realizării unui acord care să ducă la eliminarea rachetelor nucleare șl apoi a oricăror arme din Europa și din lume, în mod firesc s-a evidențiat că bisericile, religiile lumii și toți credincioșii lor nu pot și nu trebuie să lipsească din rindurile celor care luptă pentru apărarea și cauzei păcii, pentru vieții și progresului omenești.Vă asigurăm, și cu lej, mult stimate domnule președinte, că vom sluji cu credință și cu dragoste țara noastră, poporul nostru, că vom sprijini cu multă însuflețire politica internă și externă a României socialiste, că vom contribui cu toate puterile noastre la înflorirea patriei, la triumful păcii pe pămint.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

FURO

noi. idea- întot-
salvgardarea ocrotirea societățiiacest pri-

sau de altă natură, a inclus acest context și aportul cle-
IULIU

Mult Iubite șl stimate tova
rășe președinte Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca de la început să exprim, in numele locuitorilor județului Ialomița, deplina adeziune la conținutul documentelor supuse dezbaterii plenarei Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, din care se vede preocuparea permanentă a partidului și statului nostru pentru a găsi cele mai bune căi și soluții în vederea mobilizării tuturor oamenilor muncii, concentrării eforturilor întregii noastre națiuni socialiste spre dezvoltarea armonioasă, dinamică și intensivă.® economiei naționale, îndeplinirea e- xemplară a indicatorilor planului național unic pe acest an și pe întregul cincinal.Raportez plenarei, dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că, pornind de la hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pe baza prețioaselor voastră indicații consiliilenostru, sub conducerea organe'
dumnea- și orientări, F.D.U.S. din județul

lor și organizațiilor de partid, au desfășurat o susținută activitate politico-educativă în vederea mobilizării tuturor oamenilor muncii la aplicarea neabătută a sarcinilor reieșite din documentele partidului și statului nostru pentru îndeplinirea planurilor de producție, transpunerea în viață a cerințelor noului mecanism economico- financiar și a principiilor auto- conducerii și autogestiunil, înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, realizarea programelor de autoaprovizionare șl sporirea contribuției tuturor gospodăriilor populației la constituirea fondului central de produse agroalimentare.Este un motiv de înaltă mln- drie patriotică pentru întregul nostru popor că în fruntea partidului și a țării vă aflați dumneavoastră, și iubite tovarășe Ceaușescu, patriot șl revoluționar înflăcărat, militant neobosit pentru libertatea și fericirea poporului nostru, pentru socialism, pentru pace, înțelegere șl colaborare între toate statele.Pentru oamenii muncii din agricultura județului Ialomița constituie o mare bucurie și susținem din toată inima propu-

mult stimate Nicolae

CUVINTUL TOVARĂȘEI
BOBUniei pe calea lismului și bunăstării șl popor.Dorim, primăm noștință meile patriei le nutresc față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului, eminent om de știință și savant de renume mondial, care are o contribuție deosebită la dezvoltarea științei șl tehnicii românești, și să-i adresăm mulțumirile noastre pline de respect pentru sprijinul prețios pe care-1 primim permanent in întreaga noastră activitate, in creșterea participării maselor de femei la dezvoltarea multilaterală a patriei.Raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în lumina indicațiilor și sarcinilor trasate organizațiilor de masă și obștești, Consiliul Național al Femeilor a orientat activitatea comitetelor și comisiilor femeilor în direcția mobilizării mai puternice a maselor de femei, la activitatea desfășurată de întregul popor pentru realizarea planului și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, cu prioritate a producției fizice și a producției pentru export.în continuare, vorbitoarea a prezentat pe larg activitatea comitetelor și comisiilor de femei.Femeile, împreună cu întregul nostru popor, trăiesc, a arătat vorbitoarea, sentimente de puternică mîndrie patriotică, de adîncă recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, făurar șl promotor ferm al politicii de pace și colaborare a României socialiste, militant neobosit pentru oprirea cursei periculoase a înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rind la dezarmare nucleară, pentru menținerea păcii și apărarea omenirii de cea mai gravă primejdie din Întreaga ei istorie — catastrofa nucleară.Acum, in al patruZecllea an al aniversării revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, in anul celui de-al XIII-lea Congres al partidului, dînd glas simțămintelor de fierbinte dragoste și recunoștință pe care milioanele de femei din patria

MARIA ■V
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,Magistrala cuvîntare rostită de dumneavoastră la recenta plenară a Comitetului Central al partidului relevă cu putere, prin conținutul bogat de idei, prin orientările de inestimabilă valoare teoretică și practică, clarviziunea revoluționară, rolul dumneavoastră determinant în conceperea și conducerea, pe baze științifice, a amplului proces de perfecționare continuă a întregii activități economico-so- ciale, de ridicare a acestuia la nivelul cerințelor și exigențelor actualei etape a construcției socialiste în România.Permiteți-ne ca și acestui înalt forum al ției noastre socialiste, a unității <’ a întregului partidului, al mult stimate tovarășe Ceaușescu, să dăm glas recunoștinței profunde a milioanelor de femei de la . orașe și sate față de activitatea dumneavoastră eroică, neobosită, consacrată intereselor și năzuințelor supreme ale poporului român, propășirii și bunăstării sale . materiale și spirituale, cauzei păcii și socialismului în lume. Epoca în care trăim, numită cu mîndrie „Epoca Ceaușescu" în care oamenii muncii au obținut, sub conducerea partidului, cele mai mari realizări în edificarea socialistă a patriei, constituie și perioada afirmării fără precedent a femeilor în viața economică, politică și socială, în conducerea societății românești.Cetățene demne, egale în drepturi și îndatoriri, milioanele de femei din patria noastră, asemenea întregului partid și popor, au primit cu deplină aprobare, cu vie satisfacție și sentimente de profundă mîndrie patriotică, hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului cu privire la realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, patriot și revoluționar înflăcărat, erou național al poporului român, in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, conștiente fiind că asigurarea continuității prezenței dumneavoastră în fruntea partidului și agură a mersului ferm al Româ-

în cadrul democra- expresie de nezdruncinat popor in jurul l dumneavoastră, Nicolae

țării constituie garanția si-

glorioasă a socia- comunismului, a fericirii întreguluiasemenea, să ex-de sentimentele de recu- flerbinte pe care fe-

Mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Plenara noastră are loc în atmosfera de puternică angajare patriotică și revoluționară in care toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, acționează, în strinsă unitate in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, pentru realizarea; hotărîrilor' Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.Planurile pe anul 1985 și cele pentru perioada 1986—1990, supuse dezbaterii plenarei, se bazează pe succesele istorice obținute de poporul român în cele patru decenii care au trecut de 
la victoria «revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. cu deosebire după Congresul al IX-lea, de cînd in fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, strategul și conducătorul Întregii dezvoltări economice și sociale a României.Iată de ce, cu conștiința deplinei răspunderi comuniste, susținem din inimă Hotărîrea adoptată de Plenara Comitetului Central al partidului privind realegerea de către Congresul al XIII-lea in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sin- tem convinși că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului reprezintă chezășia obținerii și în viitor de noi și hotăritoare izbinzi în construirea . societății socialiste și comuniste, în făurirea unei vieți prospere și fericite pe străvechiul pămint românesc.Consiliul oamenilor muncii

de naționalitate maghiară din România, parte componentă a Frontului Democrației și Unității Socialiste, a spus în continuare vorbitorul, aprobă întru totul documentele puse pe ordinea de zi a plenarei, documente care poartă și de această dată pecetea contribuției hotăritoare. originale a tovarășului Nicolae Ceaușescu și care se caracterizează printr-o profundă fundamentare științifică, prin orientarea lor fermă în direcția- creșterii''eficienței întregii 'activități ecohomiâo-finăheiâi'e. realizării unor ritmuri susținute, la un nivel calitativ care să ne permită titiviDe măm față de strălucita activitate pe care o desfășoară tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om de știință și savant de renume mondial, precum și gratitudinea față de preocuparea deosebită și constantă pe care o are pentru ca oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, să beneficieze de cele mai noi cuceriri ale revoluției științifice și tehnice, de roadele științei, învățămîhtului și culturii socialiste.Reafirmîndu-ne adeziunea deplină la principiile politicii' partidului și statului nostru promovate cu clarviziune și consecventă de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm ferm ca, în acest an jubiliar, anul ■ celei de-a 40-a aniversări a mărețului act istoric de la 23 August 1944 și al celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, să muncim cu toată puterea. capacitatea și entuziasmul nostru pentru propășirea și progresul neîntrerupt al patriei comune — România socialistă.

să fim permanent compe- pe plan' mondial.asemenea, dorim să expri- înalta noastră prețuire

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAIL MUNTEANU

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Permiteți-mi ca de la această Înaltă tribună să exprim gîndurile și simțămintele de profundă satisfacție și puternică mîndrie ale oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — membri ai sindicatelor din țara noastră față de hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de către Congresul al XIII-lea al partidului în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. In acest act ce exprimă voința națională, clasa muncitoare, întregul popor văd chezășia împlinirii năzuințelor sale celor mai fierbinți, a noi șl mărețe izbinzi pe calea progresului și civilizației socialiste, a creșterii continue a înaltului prestigiu al României în rîn- dul țărilor lumii.Puternica dezvoltare a economiei naționale. progresul continuu al științei, tnvățămîn- tului și culturii, adîncirea democrației muncitorești revoluționare, creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului sînt indisolubil legate de gîndirea novatoare și acțiunea revoluționară ale secretarului general al partidului nostru, a cărui personalitate excepțională și-a pus amprenta hotăritoare pe opera construc- x!..« -------- tjrnp pe care cunumim „Epocativă a acestui mîndrie îl Ceaușescu".în continuare, vorbitorul s-a referit la proiectele planurilor de dezvoltare economico-socială a României pe 1985 și în viitorul cincinal 1986—1990, evidențiind sarcinile ce revin sin-

dicatelqr, în strinsă colaborare cu celelalte organizații de masă din cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, in îndeplinirea rolului și atribuțiilor cu care sint investite în societate, de a mobiliza pe oamenii muncii la înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan la toți indicatorii și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.în lumina orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu — a spus vorbitorul — acționăm pentru mobilizarea forțelor creatoare ale oamenilor muncii — români, ‘maghiari, germani și de alte naționalități •— membri ai sindicatelor, la utilizarea deplină a capacităților de producție și a timpului de lucru, perfecționarea tehnologiilor, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibili, recuperarea și valorificarea tuturor materialelor refolosibile, întărirea ordinii și disciplinei la flecare loc de muncă, aplicarea fermă a principiilor noului; mecanism economico-financiar, a auto- conducerii și autogestiunii muncitorești.Permiteți-ne să ne exprimăm 
și cu acest prilej — a arătat vorbitorul — sentimentele de profundă adeziune și înaltă mîndrie patriotică față de inițiativele politicii de pace, de prietenie și colaborare între țări și popoare promovată de partidul și statul nostru, de secretarul general al partidului, deplina satisfacție fructuoasele rezultate telor întreprinse de Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa Elena Ceaușescu, in diferite țări ale lumii.

pentru ale vizi- tovarășul împreună
(Continuare în pag. a V-a)
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CUVINTUL TOVARĂȘULUI
WILIAMHEINZMult stimate tovarășe secretar general,Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresez. din adîncul cugetului și simțirii noastre, în numele oamenilor muncii timișeni, al membrilor Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, cele mai alese gînduri de stimă și respect, întreaga gratitudine pentru activitatea neobosită pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului nostru pentru progresul și înflorirea continuă a scumpei noastre patrii — România socialistă.Asemenea tuturor participan- tilor la această plenară, doresc să exprim hotărîrea noastră nestrămutată de a acționa cu toate forțele pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor Planului de dezvoltare economico-sq- cială pe anul 1984 și pe întregul cincinal în toate sectoarele de activitate.Rolul determinant pe care-I aveți, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în elaborarea și fundamentarea planurilor și programelor de modernizare și dezvoltare a economiei noastre naționale, în solutionarea problemelor majore ale vieții . noastre economico-sociale. în promovarea unei politici externe dinamice, de înțelegere și largă colaborare între toate națiunile lumii, pentru curmarea politicii de forță și dictat, pentru dezarmare și pace, pentru o lume fără arme nucleare, pentru dreptul fundamental al omului — dreptul la viată, ne dă tuturor chezășia înfăptuirii neabătute a sarcinilor importante ce stau în fața noastră îh această perioadă de intensă activitate și bogate realizări, care se leagă nemijlocit de munca și personalitatea dumneavoastră de eminent revoluționar, patriot, om politic și conducător.

„Guten Tag" și cu trăind și muncind români, germani, de alte naționalități de veacuri, asemenea grînelor bogate, asemeni ciorchinilor de struguri din vestitele podgorii ale Teremiei Mari.Această înfrățire, această unitate, ridicată în anii socialismului pe o treaptă superioară, are ca temei un singur grai, graiul muncii, al faptelor, care la scara comunei a determinat schimbări radicale atît în viata materială a oamenilor, cit și în cea culturală, mai cu seamă în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului.Doresc să asigur plenara, pe dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că și noi, oamenii muncii de naționalitate germană, asemenea întregului popor, sintem ferm hotărîți să ne aducem întreaga contribuție, să punem toată puterea brațelor și minții noastre în slujba traducerii în viată a sarcinilor cuprinse în documentele pe care le dezbatem azi. pentru a întîmpina cu rezultate deosebite mărețele evenimente ale acestui an. a 40-a aniversare a revoluției de . eliberare socială și națională și Congresul al XIII-lea al partidului.
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU RADU POPESCU

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Revăzînd filă cu filă istoria celor patru decenii care au trecut de la întîiul 23 August liber și cutezător, putem spune cu mindrie și cu acele fapte scriitoricești care se cheamă cărți că, alături și împreună cu tovarășii lor din fabrici, de pe ogoare, din laboratoare și din sediile de partid, scriitorii români au răspuns prezent la toate marile chemări ale construcției socialiste, și-au îndeplinit cu hărnicie și întotdeauna cu responsabilitate sarcinile de onoare pe.. care Partidul Comunist Român., le-a pus în fața lor. Cărțile acestor decenii, cărțile marilor creații ale socialismului românesc, cărțile noilor timpuri și noilor oameni există, și nu doar ca niște volume uitate în biblioteci, există în conștiințele noastre, în inimile noastre. Putem vorbi astfel despre o literatură a epocii noastre, despre o literatură a socialismului românesc, despre o literatură nouă, reali- ... zată de sute de scriitori, prin sute și mii de creații, în toate enurile : în proză, în poezie, în camaturgie, în critică și istorie literară. Marile comandamente ale socialismului și mai cu seamă impulsul înnoitor, de modernizare și cutezanță care s-a declanșat și se simte în toate sectoarele vieții noastre după cel de-al IX-lea Congres al partidului sînt manifeste și in cărțile noastre, ele constituie caracteristica fundamentală a literaturii române contemporane. Și ne gîndim mai ales, așa cum mereu ne amintiți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la eroii puternici, la cei care visează și care înfăptuiesc, la cei care își merită titlul de om nou, de oameni noi, atît de necesari socialismului și comunismului.Despre oameni de ieri și de azi ai României am scris și vom mai scrie. Iată, bunăoară, recent, din inițiativa Uniunii scriitorilor și a Consiliului Politic Superior al Armatei, un numeros grup de scriitori a participat la o amplă călătorie de do-

fie reales tovarășul Ceaușescu, care să ne spre culmi ale progre- civilizației.

Cu deosebită stimă și profund respect, pe care locuitorii meleagurilor timișene, întregul nostru popor le poartă celui mai iubit fiu al națiunii, cirmaciului drept, înțelept și clarvăzător, doresc să-mi permiteți să susțin propunerea ca la cel de-al XIII- lea Congres, in fruntea partidului, în funcția de secretar general. să Nicolae conducă sului șiSînt primar al unei vechi așezări din cimpia timișeană — comuna Teremia Mare — unde locuitorii se salută și_cu „bună ziua" și cu „Jo napot", laolaltă — maghiari și — înfrățiți 

cucumentare pe locurile unde patru decenii în urmă armata română s-a acoperit de glorie în luptele împotriva trupelor fasciste.Asemeni tuturor celorlalți oameni ai muncii din România — a spus în continuare vorbitorul— scriitorii susțin cu nestrămutată hotărîre apelurile vibrante Ia rațiune adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în numele unui popor însetat de pace, tuturor popoarelor lumii.Angajați cu trup și . suflet în opera de- prefacere socialistă a pămîntului românesc, oamenii scrisului participă cu deplină răspundere la nobila campanie- de salvgardare a viitorului poporului nostru și al întregii omeniri. Reprezentanții breslei fac parte din Comitetul Național Român „Oamenii de știință și pacea" care, sub președinția tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, om politic de înalt prestigiu, savant de renume mondial, desfășoară o susținută activitate pe tărîmul luptei pentru liniștea planetei.Scriitorii României socialiste— români, maghiari, germani și de alte naționalități — au întîm- pinat cu o mare și entuziastă bucurie hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.A conduce astăzi o țară, un popor, nu înseamnă numai răspundere față de acea țară, față de acel popor, ci mai ales în-' seamnă a împleti destinul acelei țări și al acelui popor cu destinul întregii omeniri, a înțelege, a prelua și a demonstra răspunderea cuvenită și necesară în destinul și istoria omenirii. Aceasta este, desigur, o concepție înaltă, mai ales în situația de astăzi a existenței mai mult sau mai puțin echilibrate a superforțelor. și este o onoare că România și conducătorul ei au inițiat și dezvoltat această concepție și este o fericire că această concepție a devenit o forță în lumea de astăzi.

Și vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe secretar general, stimate tovarășe președinte, să descifrez în această foarte largă, foarte clară și foarte înaltă concepție, dragostea și pasiunea domniei voastre pentru una din cele mai scumpe și mai vitale minuni ale lumii și ale oamenilor din- totdeauna: pentru frumusețe.Pentru că frumusețea în concepția domniei voastre înseamnă în primul rînd Patria, cu oamenii săi, cei care au fost, cei care sînt și cei care vor fi, acei frumoși oameni care au străbătut și au edificat o istorie demnă, fără alianțe cu hazardul, cu nedreptatea, acei minunați oameni de astăzi.Această pledoarie pentru frumusețe, atît de clară in toate comandamentele pe care le imprimați marilor acte politice ale României și mereu repetată, și subînțeleasă în toate gesturile și acțiunile tră, cele de toate zilele, a de-, venit îndemn și cauză pentru întreaga obște a scriitorilor din România, însoțindu-ne permanent munca, visul și creația și definindu-ne tot mai pregnant cartea scrisă și mai ales cartea pe care trebuie s-o scriem.
dumneavoas-

Mult stimate tovarășe Nicolae Congresul al IX-lea Ia partidu- 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați tovarăși,în numele Consiliului Național, al celor peste 7 milioane de membri ai Crucii Roșii, îmi . exprim cu înflăcărare și recunoștință adeziunea deplină la politica internă si externă a partidului și statului nostru, încrederea nețărmurită și mîndria. că poporul nostru are în fruntea sa o personalitate de excepție a istoriei sale milenare, cel mai înțelept și cutezător fiu, în jurul și sub conducerea căruia națiunea noastră acționează demnă și strins unită pentru a da noi străluciri devenirii socialiste și comuniste a patriei, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Animați de profundele sentimente de dragoste și devotament pe care le nutrim față de tovarășul Nicolae secretarul general al exprimăm cu acest tala adeziune. înalta adînca satisfacție membrilor organizației noastre. ' români, maghiari, germani și de alte naționalități, pentru propunerea ca dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales la Congres al funcție de Partidului Realegerea ceastă importantă funcție reprezintă garanția îndeplinirii îndrăznețelor program^ de dezvol-1;î tareeconomico-soeială, a înain-' tării neabătute a țării noastra pe drumul luminos deschis da

Ceaușescu. partidului, prilej to- mîndrie si a tuturor
cel de-al XIII-lea partidului în înalta secretar general al Comunist Român, dumneavoastră în a-

CUVÎNTUL EPISCOPULUI
SZDRESSY PAUL

Excelenta Voastră, domnule 
președinte Nicolae Ceaușescu,

Onorat prezidiu, stimată 
asistentă,Participarea cultelor religioase din tara noastră la activitatea Frontului Democrației și Unității Socialiste constituie o mărturie practică a deplinei democrații din orînduirea socialistă din tara noastră. Aflati intr-o strînsă unitate, toti cetățenii tării, români, maghiari, germani și de alte naționalități, sînt conștienti că binele și fericirea fiecăruia decurg din binele și fericirea patriei în care s-au născut, trăiesc și unde, prin munca lor, își pot realiza o viață demnă, prosperă. în' condițiile unei constante și multilaterale dezvoltări a tării, fiecare cincinal fiind o etapă istorică de noi înfăptuiri.Așa cum a arătat cu diferite prilejuri Excelența Sa domnul Nicolae Ceaușescu. România poate servi drept exemplu de felul cum a fost rezolvată problema naționalităților conlocuitoare în această tară, o rezolvare care se remarcă prin jus-

Stimate tovarășe secretar general, vrem să fim în cel mai înalt grad, cu toate forțele și cu toate cărțile noastre, slujitori demni și harnici ai frumuseții patriei noastre, ai celei care se revarsă în puterea și viitorul țării, în sufletele și-n gesturile oamenilor și care e frumusețea faptei, frumusețea împlinirii, frumusețea marșului și a edificării, frumusețea care exprimă și sintetizează, la urma urmei, sensul, conținutul, menirea și idealul vieții și conștiinței fiecăruia. A o oglindi și a o cînta, cu tot mai multă generozitate și vigoare, în cărțile noastre nu înseamnă altceva decît a da sens, conținut și ideal profesiunii și vieții noastre.Iată de ce, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sus- ținînd cu entuziasm realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului, scriitorii din România vor răspunde prezent înaltului apel la frumusețe pe care ni-1 adresați. în numele întregului partid și popor, în anul marii aniversări. Este un prezent de muncă, de răspundere, de creație, care se alătură Prezentului entu- , ziast al întregii noastre țări.
CUVINTUL TOVARĂȘEI 

LIDIA ORĂDEANlui, a afirmării în continuare a României socialiste pe arena internațională, a promovării aspirațiilor vitale ale poporului nostru de a. trăi într-o lume a păcii. înțelegerii și colaborării.Avind convingerea fermă că proiectul Planului național unic de dezvoltare economică și socială a României pe anul 1985, precum și rapoartele privind schițele de . dezvoltare In perioada 1986—1990, elaborate sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, reprezintă un amplu și mobilizator program de muncă pentru întregul nostru popor, îmi exprim deplinul acord cu conținutul lor și mă angajez să lupt fără preget, alături de toți oamenii muncii din tara noastră, pentru înfăptuirea lor exemplară.Bucurîndu-se de sprijinul și îndrumarea dumneavoastră permanentă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Societatea de Cruce Roșie desfășoară o susținută activitate pentru transpunerea în viată a sarcinilor care-i revin din documentele de partid și de stat, din generosul' Mesaj pe care ați binevoit să-1 adresați Congresului organizației noastre din toamna a- nului trecut.Alături de celelalte organizații de masă și obștești, reunite în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, Societatea de Cruce Roșie a acționat în permanentă pentru pace, pentru preintîmpinarea unui nou război, avind drept călăuză concepția pătrunsă de un înalt u- manism a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
tețea și umanismul ei : drepturi egale și îndatoriri egale pentru toți cetățenii.în calitatea mea de conducător al Cultului evanghelic (lutheran) sinodo-prezbiterian, țin să relev că biserica noastră, care cuprinde credincioși de naționalitate maghiară și slovacă, își desfășoară activitatea intr-un climat de deplină libertate religioasă, la fel ca toate cultele din tara nostră. Ne simțim cu toții părtași la viața țării, pe care o dorim tot mai înfloritoare.Sintem convinși că tara noastră, datorită hărniciei cetățeni? lor ei și înțeleptei conduceri, în frunte cu Excelența Sa domnul Nicolae Ceaușescu, va cunoaște tn anii ce vin noi împliniri. Această încredere se bazează pe realizările pe care România le-a înfăptuit în cele patru decenii care au trecut de la istoricul act de la 23 August 1944, care 
a marcat începutul unei noi ctitorii — România socialistă.Salvgardarea păcii este pro- a epocii impune mai mult strîngem rîndurile blema fundamentală noastre și se ca oricînd să

pentru a se putea preîntîmpina acea așa-zisă „noapte nucleară", despre care auzim vorbindu-se din ce în ce mai mult și care ar duce la distrugerea planetei noastre.Arătînd că atît clerul, cit și membrii unității parohiale cunosc și prețuiesc la reala valoare toate îndemnurile, acțiunile și hotărîrile care constituie rodul neobositei activități a președintelui Nicolae Ceaușescu în favoarea păcii. vorbitorul a subliniat :Realizarea, traducerea in viață 
a acestor îndemnuri și hotăriri

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
DINU DRĂGAN

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ,

Stimați tovarăși,Cu cele mai alese gînduri și sentimente de dragoste și profundă recunoștință pentru tot ceea ce faceți spre binele și fericirea poporului român, mîndri de a munci. învăța și a ne forma multilateral pentru muncă și viață în cea mai fertilă epocă din istoria României, ce pe drept cuvînt vă poartă numele, întreaga tînără generație a României socialiste își exprimă din toată inima acordul deplin cu Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, chezășia sigură a unui viitor luminos și demn al patriei noastre socialiste.Dezbaterea în cadrul plenarei a unor probleme de cea mai mare importanță pentru întreaga viață economică, socială și politică a țării oferă organizației revoluționare de tineret un nou prilej de a analiza, cu spirit de răspundere, în mod critic și autocritic, modul în care tineretul participă la înfăptui1- rea planului pe acest an, de a se angaja cu toate forțele în e- fortul general al întregului popor de traducere în viață a sarcinilor majore prevăzute pentru 1984 — etapă decisivă pentru realizarea hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, a prevederilor actualului plan cincinal.Vă raportăm, mult iubite șl stimate tovarășe secretar general. că întreaga activitate desfășurată de organele și organizațiile Uniunii Tineretului Comunist are la bază un program concret de obiective în industrie, agricultură, investiții și cercetare științifică, care a asigurat cadrul optim pentru mobilizarea uriașelor energii creatoare ale tinerei generații și a permis obținerea unor rezulta- 
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN LUPULESCU 

Miilt stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, 

Stimați tovarăși, Prezent la această plenară în care se simte pulsul accelerat al întregii țări, angajate în intre- cerea socialistă dedicată marilor evenimente diii acest an jubiliar, am marea bucurie și plăcere de a transmite direct mult stimatului și iubitului nostru conducător, secretarul general al partidului, un cald salut și cele mai bune urări de sănătate și succes în uriașa și neobosita activitate ce o depune pentru făurirea destinelor comuniste ale României, pentru apărarea păcii și înțelegerii dintre popoarele lumii.Pentru a asigura viitorul luminos al socialismului în patria noastră, pentru- a înflori pe pă- mîntul României cea mai înaltă societate — societatea comunis-' tă, membrii organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste din județul Hunedoara, toți cei ce trăiesc și muncesc în acest județ, își exprimă prin mine dorința fierbinte ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, să fie reales la cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, a- ceasta constituind garanția sigură a înfăptuirii celor mai nobile aspirații ale tre socialiste. națiunii noas-

au asigurat și vor asigura și în viitor un cadru potrivit pentru desfășurarea activității de cult in condițiile libertății religioase, garantate de legile tării. Sprijinim din toată inima politica de pace a țării noastre și vom acționa cu hotărîre pentru triumful ideilor nobile ale păcii, așa cum ne-am angajat și în Apelul adoptat de Adunarea cultelor pentru dezarmare și pace, adresat tuturor bisericilor și organizațiilor creștine diale, religiilor lumii și nilor doritori de bine de tindeni. mon- oame- pretu-

te importante atit in plan economic. cit și în domeniul educării prin muncă și pentru , muncă a tineretului nostru.Acționînd în spiritul principiilor politicii externe a partidului și statului nostru, al acțiunilor și inițiativelor dumneavoastră, mult, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea A- sociațiilor Studenților Comuniști din România și Organizația Pionierilor participă activ la lupta pentru reluarea cursului spre destindere, pentru menținerea și consolidarea păcii, pentru înfăptuirea' dezarmării și, în primul rind, a dezarmării nucleare.După cum se cunoaște, în 1985 va fi marcat, la scară mondială. Anul Internațional al Tineretului — inițiativă de prestigiu a României socialiste, a cărei deviză se referă nemijlocit la problematica păcii, în strînsă și firească corelație cu aspectele participării și dezvoltării. Uniunea Tineretului Comunist. Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Organizația Pionierilor acționează în direcția organizării unor acțiuni eficiente, consacrate implicării tot mai active a tinerei generații, alături de popoare, de opinia publică, de forțele largi progresiste și democratice, în lupta pentru pace și dezarmare, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.în încheiere doresc să exprim încă o dată, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. hotărîrea deplină a întregului tineret al țării de a face totul pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor de dezvoltare e- conomico-socială a României socialiste, de a întîmpina cu rezultate deosebite în muncă cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă și Congresul al XIII- lea al Partidului Comunist Român.
Permiteți-mi' să raportez că, . sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, minerii din Lupeni sînt angajați în creșterea contribuției lor în sporirea continuă a producției de cărbune, pentru a asigura independența energetică a țării — una dintre sarcinile cele mai importante ce derivă din programele adoptate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, din cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, minerul nostru de onoare.După cum se știe, colectivul întreprinderii miniere Lupeni, adresînd la Începutul anului chemarea la întrecerea socialistă tuturor colectivelor mineritului carbonifer din țară, și-a asumat angajamente mobilizatoare, între care cel mai important este depășirea planului anual de producție cu 20 000 tone de cărbune cocsificabil. Acum, cind colectivul nostru se pregătește să sărbătorească un secol de extracție industrială a cărbunelui la Lupeni, avem mîndria patriotică să raportăm plenarei că angajamentul acesta este îndeplinit și depășit, iar pină la sfîrși- tul anului vom mai livra economiei naționale suplimentar alte importante cantități de cărbune.După ce a prezentat succesele obținute de colectivul întreprinderii miniere Lupeni în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, vorbitorul a spus în încheiere : Noi, minerii din Lupeni, declarăm fața conducerii partidului în că

sintem ferm hotărîți să ne apărăm munca pașnică, cuceririle revoluționare de care sintem mîndri, dreptul de a ne făuri liber, deplin stăpini pe destinele noastre, viitorul comunist spre care ne călăuzește cu înțelepciune partidul, secretarul său
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

RADU VOINEA
Mult stimate și iubite tova

rășe Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși și prieteni, în lumina concepției partidului și statului nostru privind politica internă și \ externă a Republicii Socialiste România, concepție la elaborarea căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, a avut un rol hotărîtor, Comitetul Național român „Oamenii de știință și pacea", precum și Comitetul Național pentru Apărarea Păcii și-au făcut o datorie de onoare din slujirea neabătută a politicii partidului și statului nostru, a programului său de pace și colaborare, care răspunde intereselor fundamentale ale poporului român, aspirațiilor legitime de înțelegere și pace ale popoarelor din întreaga lume.In ampla activitate desfășurată în această perioadă un loc deosebit de important îl au importantele acțiuni și manifestări organizate de Comitetul national român „Oamenii de știință și pacea", — condus de academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant și om politic de înalt prestigiu, comitet care acționează în spiritul poziției principiale a României pentru soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, adueîndu-și contribuția în cadrul puternicului front al oamenilor de știință din întreaga lume la adoptarea unor măsuri viabile pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmarea generală, în primul rînd la dezarmarea nucleară. pentru edificarea unei lumi a păcii, dreptății și egalității între popoare, chemînd oamenii de știință să dovedească, printr-o multilaterală acțiune pe plan național și international, că înțeleg marile răspunderi ce le revin în apărarea dreptului fundamental al popoarelor la viață și pace și co- laborînd cu organizații similare din alte tari, cu diferite foruri internaționale și instituții din sistemul Organizației Națiunilor Unite, pentru a face auzită voința de pace a poporului român.Inițiativele și demersurile de pace ale țării noastre, credința fermă în forța și rolul hotări- tor al popoarelor au reprezentat și reprezintă programul de

CUVINTUL TOVARĂȘEI
ELENA

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,în numele oamenilor muncii din cooperația meșteșugărească, exprim deplinul acord cu istoricele hotăriri adoptate de recenta Plenară a Comitetului Central al partidului, susțin cu toată căldura propunerea ca la Congresul al XIII-lea al partidului să fie reales secretar general tovarășul Nicolae Ceaușescu.Chezășia înfăptuirii istoricelor hotăriri adoptate recent de Plenara C.C. al P.C.R.. a victoriilor noastre pe calea înălțării necontenite a patriei spre noi culmi de progres și civilizație o reprezintă unitatea tuturor oamenilor muncii din străvechiul spațiu românesc în jurul partidului. al Comitetului său Central. în frunte cu cel mai ales fiu al poporului — tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale cărui virtuți și excepționale calități de strateg și arhitect de lume nouă sînt larg și unanim admirate și recunoscute.Acționînd cu răspundere pentru aplicarea în viață a hotărî- rilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu date la plenarele C.C. al P.C.R. și la consfătuirile de 

general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și ne exprimăm adeziunea totală față de prevederile Planului pe anul 1985 și ale Schiței privind direcțiile generale de dezvoltare economico- socială a României pină în anul 1990.
acțiune al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii. La Adunarea mondială pentru pace și viață, împotriva războiului nuclear, la simpozioanele, conferințele șl reuniunile internaționale la care au participat; reprezentanții mișcării noastre peritru pace au prezentat concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind înlăturarea pericolului de război, asigurarea păcii, apărarea dreptului popoarelor, al ■ oamenilor la existență . liberă și demnă, activitatea susținută a României socialiste pentru edificarea securității și cooperării- pe continentul european, pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare ; crearea de zone denuclearizate în Balcani și in alte regiuni ale Europei.Folosim prilejul oferit de plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, a spus în continuare vorbitorul, pentru a exprima, încă o -dată, adeziunea noastră deplină la .politica internă și externă a partidului și 6țatului nostru, la strălucitele acțiuni și inițiative de pace ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, inițiative îndreptate spre oprirea, cursei aberante a înarmărilor nucleare, trecerii la măsuri efective de dezarmare, reluării cursului spre destindere și largă cooperare între popoare, corespunzător intereselor fundamentale. ale poporului român, ale tuturor popoarelor.Ne exprimăm adeziunea deplină la recenta hotărîre a Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al poporului nostru, eminent conducător de partid și de stat, personalitate politică de prestigiu a lumii contemporane, în funcția supremă de secretar general al partidului.Revoluționar înflăcărat, clrmaci înțelept, ctitor și arhitect al României moderne, al celei mai grandioase opere create vreodată pe pămintul tării noastre, operă care poartă In întregime amprenta gindiril sale atotcuprinzătoare și cutezătoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu este pentru noi toti chezășia viitorului luminos al patriei noastre, al atingerii unor noi culmi, tot mai înalte civilizației, este simbolul măreț al unității partidului și a întregului nostru popor.ale progresului și

lucru care au avut Ioc la nivel central, oamenii muncii din cooperația meșteșugărească au obținut, de la un an la altul, rezultate din ce în ce mai bune, adueîndu-și o contribuție sporită la dezvoltarea producției in industria mică pe ansamblul economiei naționale.Permiteți-mi să folosesc acest prilej ca, în numele tuturor oamenilor muncii din cooperația meșteșugărească, să exprim totala noastră adeziune la politica consecventă promovată de Partidul Comunist Român, de țara noastră, dedicată consolidării păcii, realizării dezarmării și Întăririi securității internaționale, dezvoltării colaborării între toate popoarele lumii.Asigurăm . conducerea partidului și statului, personal pe secretarul general al partidului’ și președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu — a spus îp încheiere vorbitoarea — că nu vom precupeți nici un efort, vom acționa cu spirit de răspundere și înaltă exigentă patriotică și revoluționară și vom mobiliza întreg potențialul de care dispunem in vederea realizării exemplare a sarcinilor ce revin sectorului nostru din Planul national unic de dezvoltare economică și socială.
KGMZJITB

TELEGRAMA ADRESATA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

K0 vom urmaStrins uniți in jurul partidului, 
tu dragoste și devotament in tot 

pentru binele patriei noastre

rr

(Urmare din pag. I)

aprobat prevederile cuprinse în 
proiectele planului pentru anul 
1S85 și schiței preliminare de dez
voltare pentru perioada 1986—1990, 
apreciind că aceste documente, ela
borate cu participarea efectivă a 
dumneavoastră, cuprind obiective 
realiste care pot fi înfăptuite cu 
participarea entuziastă a întregului 
nostru popor.

Luînd în discuție proiectul Pro
gramului alimentației științifice a 
populației, plenara noastră l-a a- 
probat în unanimitate și s-a pro
nunțat pentru inițierea unei vaste 
acțiuni educative pe marginea pre
vederilor pe care le cuprinde.

Comitetul Central al Organiza

tiei Democrației și Unității Socia
liste, conștient că îndeplinirea fără 
abatere a planului de stat pe acest 
an și pe întregul cincinal consti
tuie unica sursă de ridicare a 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului nostru, s-a angajat să 
asigure o tot mai activă partici
pare a membrilor organizației la 
înfăptuirea întregii politici econo
mice a partidului și statului nos
tru, să sporească în continuare, 
prin munca, priceperea și inițiati
vele lor, contribuția pe care o aduc 
la întărirea puterii economice, a 
independentei și suveranității pa
triei socialiste.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de toată dragostea și prețuirea

te întreprindeți 
sotialiste"

noastră, de hotărîrea neclintită a 
celor 4 milioane de membri ai or
ganizației de a face totul pentru a 

— intimpina cu noi și minunate fapte 
de muncă a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
iistă și cel de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român — 
evenimente politice scumpe po
porului român.

Strins uniți in jurul partidului, 
în cadrul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, vă vom 
urma în tot ceea ce gindiți și în
treprindeți pentru binele și feri
cirea națiunii noastre socialiste, 
pentru cauza progresului și păcii 
pe pămint !

loc in Capitală Plenarași Unității Socialiste, avut pe ordinea de zi probleme :
Joi a avut loc în Capitală Plenara Comitetului Central al Organizației DemocrațieiPlenara a următoarele
1. Participarea organizațiilor de

mocrației și unității socialiste la mo
bilizarea oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea prevederilor Planului 
național unic de dezvoltare econo
mico-socială pe anul 1984 și pe în
tregul cincinal și întîmpinarea celei 
de-a 40-a aniversări a victoriei re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 

Intr-o atmosferă entuziastă, de intensă bucurie ți mindrie patriotică, 
participanții la Plenara O.D.U.S. au exprimat deplina satisfacție față 
de hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al XIII-lea, in funcția de secretar general al Partidului Comunist 
Român. Cei care au urcat la tribună au subliniat că Hotărirea Plena
rei de a propune realegerea in funcția supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre, conducătorul încercat al partidului ți sta
tului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, corespunde 
intru totul voinței întregului popor, fiind expresia sentimentelor de 
admirație, dragoste, respect și recunoștință pe care le nutresc toți cei 
ce trăiesc și muncesc pe pămintul României față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.în cadrul dezbaterilor plenarei, conduse de dr. Constantin Arseni, președintele Biroului C.C. al O.D.U.S., au luat cuvîntul Dide Florea, țăran cooperator la C.A.P. Peretu, județul Teleorman, Mircea Paulina Elena, președintele Comitetului județean Bihor al O.D.U.S., Victor Cojocaru, maistru la Combinatul petrochimic Pitești, Otilia Maier, muncitoare la întreprinderea de prelucrare a lemnului Reghin, județul Mureș, Romulus Zăroni, inginer la Combinatul siderurgic Hunedoara, Jo6 Arpad, președintele Comitetului județean

listă cu rezultate deosebite în toate 
sectoarele de activitate ;

2. Raport cu privire la proiectul 
Planului național unic de dezvoltare 
economică și socială a României pe 
anul 1985 ;

3. Raport cu privire la schița pre
liminară de dezvoltare economico- 
socială a României în perioada 
1986—1990 ;

4. Propuneri cu privire Ia convo
carea celei de-a doua Conferințe pe 
tară a Organizației Democrației și 
Unității Socialiste ;

5. Dezbaterea proiectului Progra
mului de alimentație științifică a 
populației.

Covasna al O.D.U.S., Vasile Coman, episcopul Episcopiei ortodoxe Oradea. Ana Gliga, țărancă cu gospodărie personală din comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud, Dumitru Hu- luță. maistru la Schela de producție petrolieră Comănești, județul Bacău, Hart Frideric, lăcătuș la întreprinderea de produse refractare „Răsăritul" Brașov, Benedek Arpad, rectorul Institutului teologic protestant- unic din Cluj-NapoCa, Tudor Pencea, cazangiu la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" București, A- lexandru Căpîlnă, rectificator la în

treprinderea de mecanică fină Sinaia, județul Prahova.în cadrul dezbaterilor, vorbitorii au evidențiat activitatea desfășurată de O.D.U.S. în direcția mobilizării oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — la îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, la ■ transpunerea cu fermitate în viată a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind realizarea unei noi calități în toate sectoarele vieții economico-sociale. Parti- cipanții la dezbateri au făcut propuneri menite a spori contribuția pa care trebuie să o aducă O.D.U.S. la realizarea hotărîrilor și programelor vizînd folosirea deplină, în fiecare unitate, la fiecare loc de muncă a capacităților de producție, a mașinilor, instalațiilor și utilajelor, ridicării profesionale a celor ce muncesc. întăririi ordinii și disciplinei, valorificării cu randament maxim a materiilor prime, materialelor și energiei, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, realizării producției fizice și a celei pentru export, creșterii productivității muncii și eficientei economice, aplicării ferme a principiilor autoconducerii si autogestiunii muncitorești. De asemenea, au fost subliniate sarcinile ce revin O.D.U.S. în domeniul mobilizării țărănimii la efectuarea în cele mai bune condiții a lucrărilor agricole, obținerii de producții record. îmbunătățirii activității în zootehnie, asigur'ind astfel o bună aprovizionare a populației cu produse agroalimentare.Plenara a adresat chemarea către toti membrii O.D.U.S. — fără deosebire de naționalitate — de a munci cu abnegație pentru transpunerea în viată a sarcinilor pe acest an și pe 

întregul cincinal, pentru a intimpina cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului cu noi succese în toate domeniile de activitate.în legătură cu planurile de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1985 și în perioada 1986—1990, vorbitorii au relevat contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și fundamentarea acestor documente și au subliniat faptul că ele conțin prevederi de o deosebită însemnătate pentru întreaga noastră națiune, a căror înfăptuire va duce la ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului popor, la progresul mai rapid al patriei.Dezbaterile privind Programul de alimentație științifică a populației au relevat că acest program este menit să asigure satisfacerea echilibrată a consumului'alimentar al membrilor societății, în conformitate cu exigentele științei privind menținerea sănătății, vigorii și longevității tuturor cetățenilor.Plenara O.D.U.S. a hotărlt convocarea celei de-a doua Conferințe pe țară a Organizației Democrației și Unității Socialiste în a doua jumătate a lunii decembrie a.c. și a aprobat ordinea de zi a conferinței.Plenara a adoptat, de asemenea. In unanimitate, documentele supuse dezbaterii. . ,
Participanții la lucrările plenarei 

au adoptat, într-o atmosferă însufle
țită, o telegramă adresată TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă exprim mulțumiri sincere pentru mesajul de felicitare adresat cu prilejul celei de-ă 75-a aniversări a zilei mele de naștere.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta continuu, in interesul cauzei construirii socialismului in țările noastre, al păcii in lume.Vă doresc, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, viață lungă, noi și tot mai mari succese în activitatea dumneavoastră.

LI XIANNIAN
Președintele 

Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să exprim Excelenței Voastre aprecierea și mulțumirile mele sincere pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare și bunele urări pe care mi le-ați transmis cu ocazia zilei mele de naștere.Vă rog să primiți. Excelență, urările mele cele mai bune de fericire și sănătate personală, de continuă prosperitate și bunăstare pentru țara și poporul dumneavoastră.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

BERLIN

SchiHb de mesaje
intre tovarășul liota Ceausescu 

si tovarășul Erich tarter

Cronica zileiîn perioada 21—28 iunie a.c., o delegație de activiști ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, condusă de tovarășul E. N. Altunin, secretar al Comitetului regional Tiumeni al P.C.U.S.. a efectuat, la invitația C.C. al P.C.R.. o vizită- pentru schimb de experiență în țara noastră.Oaspeții sovietici au avut convorbiri la C.C. al P.C.R. și comitetele județene Brăila și Prahova ale P.C.R.. la conducerile unor instituții centrale, au vizitat întreprinderi industriale și instituții social-culturale din Capitală, precum. și din județele Brăila. Prahova și Brașov.La încheierea vizitei, delegația' a fost primită de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C.. al P.C.R.La convorbirea care a avut loc cu acest prilej, a fosț prezent. E. M. Tia- jelnikov, ambasadorul U.R.S.S. la București.
★Tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit joi delegația Academiei de partid de pe lingă C.C. al P-C- Chintz. condusă de Jiang Nanxiang, prim-prorector al academiei, membru al C.C. al P.C. Chinez, care, la' invitația Academiei „Ștefan Gheorghiu", a efectuat o vizită în țara noastră^’ In cadrul întrevederii au fost evi- dențiate bunele relații de prietenie și colaborare dintre țările, partidele• și popoarele noastre ' și a fost ex- 1 primată dorința de a dezvolta aceste . relații în. conformitate cu hotărîrileadoptate cu prilejul întrevederilor la• nivel înalt dintre conducătorii celor : două țări.( în timpul șederii în țara noastră, ! delegația Academiei de partid de pe 1 lingă C.C. al P.C. Chinez a vizitat și j a avut convorbiri la Academia „Ște- i fan Gheorghiu". Cabinetul municipal ! de partid București, Academia de ' științe sociale și politice de pe lîn- ! gă C.C. al P.C.R. Au fost vizitate, de : asemenea, obiective social-economice i din București, Iași, Cluj-Napoca, i Constanța. Delegația- a avut. cohvor- i biri la comitetele județene de partid.
★

; La Academia „Ștefan Gheorghiu" « avut loc o adunare festivă ‘ prilejuită de încheierea cursului de către absolvenții Școlii centrale pentru pregătirea cadrelor sindicale.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții au adresat o telegramă TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar, general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, prin care iși exprimă, sentimentele de nețărmurită dragoste și profundă recunoștință pentru grija statornică pe care o acordă, formării. și pregătirii multilaterale a cadrelor, asigurării unor condiții minunate de învățătură și viață, adeziunea deplină, la politica clarvăzătoare, profund realistă și consecvent . științifică a par linului și statului nostru.în acest - moment solemn, ca devotați fii ai clasei muncitoare, ' veniți direct din mine, uzine, șantiere de construcții, se spune în telegramă.

ne angajăm ferm în fața partidului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că. reîntorși la locurile noastre de muncă, ne vom înregimenta, cu toată ființa și simțirea noastră, în eroica epopee de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în calitate de comuniști, ■ de activiști obștești ai sindicatelor, vă încredințăm că vom munci cu pasiune și abnegație pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii din întreprinderi și instituții pentru îndeplinirea la un nivel superior a obiectivelor actualului cincinal, vom milita consecvent pentru aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești, pentru îndeplinirea sarcinilor de producție la parametrii calitativi superiori.Reafirmîndu-ne adeziunea deplină, de gînd și faptă, față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, însuflețiți permanent de strălucitul exemplu de muncă și viată pe care dumneavoastră ni-1 oferiți, mult stimate tovarășe secretar general, vă încredințăm că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a prevederilor Programului partidului, pentru întâmpinarea celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului cu succese tot mai mari, contribuind activ la înflorirea scumpei noastre patrii, la ridicarea ei neabătută spre culmile glorioase ale comunismului.
★La Muzeul colecțiilor de artă din Capitală s-a deschis, joi, expoziția „Pictura Poloniei populare", manifestare inclusă în cadrul „Zilelor culturii poloneze", ce se desfășoară în țara noastră. Prin intermediul a peste 150 de lucrări, sînt înfățișate cele ma.i importante curente din pictura poloneză a ultimelor patru decenii, creații de o largă diversitate tematică, semnate de prestigioși artiști.La vernisaj au luat parte reprezentanți ai conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Uniunii artiștilor plastici, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Boguslaw Stahura, ambasadorul Poloniei, șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.în aceeași zi, la Cinemateca română din București a început „Retrospectiva filmului polonez". Timp de o săp- tămînă sînt programate creații- reprezentative ale cinematografiei poloneze contemporane.
*Cu prilejul Zilei naționale a Canadei, joi după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A luat parte Jacques Simard, ambasadorul Canadei la București. (Agerpres)

BERLIN 28 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al. Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-au transmis tovarășului Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, un mesaj de prietenie împreună cu cele mai calde urări de sănătate și fericire, de noi realizări poporului R. D. Germane in edificarea societății socialiste dezvoltate.Mulțumind călduros, tovarășul Erich Honecker a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut frățesc, sincere și cordiale urări de sănătate și fericire, iar poporului român — urarea de a obține succese tot mai mari în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea, de către tovarășul Erich Honecker, a noului ambasador al Republicii Socialiste România in R.D. Germană, Gheorghe Caranfil, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.în cadrul convorbirii ce a avut loc a fost subliniată importanța hotărî- toare pe care o au pentru cursul mereu ascendent al relațiilor bilaterale întilnirile și convorbirile la cel. mai înalt nivel, care dau. de fiecare dată, impulsuri și valențe înnoitoare colaborării dintre cele două partide, țări și popoare, spre binele reciproc, m interesul cauzei păcii și socialismului.La primire au participat Herbert Krolikowski, secretar de stat, prim- adjunct al ministrului afacerilor externe, și Heinz Eichler, secretar al Consiliului de Stat al R.D.G.
LA CONFERINȚA PENTRU DEZARMARE DE LA GENEVA

Propuneri ale statelor în curs de dezvoltare, 
neutre și nealiniate pentru accelerarea negocierilor 

în vederea opririi cursei înarmărilor

Problemele Americii Latine 
nu pot fi soluționate 

pe calea forței 
Declarații ale președintelui 

Fidel CastroHAVANA 28 (Agerpres). — Problemele critice cu care se confruntă astăzi America Latină nu pot fi rezolvate pe calea intervențiilor militare, pentru că. schimbările sociale nu pot fi impuse cu forța de nimeni — a declarat Fidel Castro, prim-se- cretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Consiliului de. Stat și al Consiliului de:Miniștri ale Republicii Cuba, la o conferință de presă desfășurată, la Havana, la care a participat-Jesse Jackson, candidat la învestitura Partidului Democrat din S.U.A. la alegerile prezidențiale din noiembrie. Fidel Casțro a relevat, totodată — după cum arată agenția Prensa Latina — că, in cursul convorbirilor avute cu Jesse Jackson, au fost examinate aspecte ale situației internaționale, ambele părți manifes- tîndu-și preocuparea față de creșterea 'tensiunii, ca urmare â cursei înarmărilor, și față de pericolul izbucnirii unui nou război mondial, menționindu-șe necesitatea întreprinderii de acțiuni pentru, soluționarea acestor probleme, ce pot avea consecințe catastrofale.

BUDAPESTA

Convocarea celui de-al XIII-lea Congres 
al P.M.S.U.BUDAPESTA 28 (Agerpres). — în comunicatul 'recentei plenare a C.C. al P.M.S.U., dat publicității la Budapesta, se precizează că a fost adoptată hotărîrea de a convoca • Congresul al XIII-lea al partidului în primăvara anului 1985.Dezbătind probleme ale economiei naționale, Comitetul Central a apreciat că aceasta se dezvoltă, în ansamblu. in conformitate cu prevederile planului, creșterea producției industriale fiind, in primul semestru al

anului, de peste 4 la sută. Plenara a subliniat necesitatea de a se depune eforturi continue pentru creșterea eficienței producției, sporirea beneficiilor și rentabilității exportului:Referitor la viața politică internațională, documentul reliefează importanța pe care C.C. al P.M.S.U. o acordă eforturilor in vederea sporirii încrederii reciproce, reducerii încordării în relațiile dintre state și întăririi securității europene.
PARIS

Convocarea celui de-al XXV-lea Congres
al P.C.PARIS 28 (Agerpres). — La Paris s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. al Partidului Comunist Francez, care a hotărit convocarea celui de-âl XXV-lea Congres al partidului intre 6 și 10 februarie 1985. Plenara a analizat, de asemenea, rezultatele alegerilor pentru parlamentul (vest-) european. Raportul prezentat în a- ceastă problemă de Claude Poperen, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.F., a făcut o analiză a rezul-

Francezțațelor scrutinului, arătînd că acestea reflectă nemulțumirea electoratului de stingă ca urmare a nerezol- vării celor mai. stringente probleme economice și s.ociale cu care se confruntă Franța. în primul rînd șomajul de masă. S-a reafirmat hotărîrea P.C.F. de a participa în continuare în guvern, de a acționa în vederea realizării obligațiilor asumate in campania electorală din 1981.
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tv
15,00 Telex
15,05 Monografii profesionale ® Rețeaua 

școlilor profesionale
15,30 Viața culturală
15,50 La volan
16,00 Emisiune In limba germană

20,00'Telejurnal (parțial color) ® Sub 
semnul anului jubiliar

20.20 Actualitatea in economie. 1984 — 
anul 40 al libertății noastre, anul 
celui de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R.

20,35 împliniri șl perspective. 40 de ani 
de mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului.

21.10 Cadran mondial (parțial color)
21,30 Eroi al construcției socialiste în 

filmul românesc
22.20 Telejurnal (parțial color)

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
perioada cuprinsă între 29 iunie, ora 
21 — 2 iuLie, ora 21. In țară : Vreme 
schimbătoare cu cer temporar noros.

Vor cădea ploi locale mai ales sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice mai frecvente în zonele de 
deal și de munte. VîntuT' va sufla slab 
pînă la moderat cu intensificări locale 
de scurtă durată. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, 
iar cele maxime între 22 și 30 de grade, 
pe alocuri mai ridicate in primele zile. 
Izolat condiții de grindină.

cinema
• Ca-n filme : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) —- 9; 1145; 
13,30-; 15,45;.18; 20.
0 Runda 6 : CENTRAL (14 12 24)
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
O Șapte băieți și o ștrengăriță : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
@ întoarcerea Vlașinilor : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30, VII
TORUL (10 67 40) — 15.30; 17,30: 19,30. 
© O sută de bucurii :. PACEA 
(60 30 85) — 15.30; 17,30.
• Lișca : PACEA (60 30 85) — 19,30.
© Secretul lui Radius : FLOREASC.A 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 1.5,30; 17,45: 20, 
FLACĂRA (20 33 40) — 15,30; 17,30;
19,30.
© Scopul și mijloacele ; VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;.. 18; 
20, ARTA '(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30.
© Legenda statuetelor Chang : TIM
PURI NOI (15 6110)1 — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Călăuza „Pană Albă" : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
© Marele șarpe : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.30: 17,30; 19,30, PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18: 20.
@ în așteptarea lui Filip : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17.30; 19.30. 
G Omul care a închis orașul : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© De dragul tău. Anca : STUDIO 
(59 53 15) — 18,45.
G Avarul: STUDIO (59 53 15) — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 20,30.

© Lovitura fulgerătoare : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină --''21.
© Tații și bunicii: POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15; 19,30.
@ A opta minune a lumii : COSMOS 
(27 54 95) — 9.30; 11,30; 15,30; 17,30;
19,30.
® Legenda călărețului singuratic : 
PATRIA (11 86 25) — 9:11,15:13,30;
15,45; 18; 20,15, SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20, BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20. FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13.15; 
15,30; 17,45; 20, la grădină — 21, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;

.15,45.; 18; 20,15.
© Madame Sans-Gene : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10.45; 12,30; 14,15; 
16; 18: 20.
© Vizita la domiciliu : GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
© Yankeii : FESTIVAL (15 63 84) —
9; 12; 16; 19. MELODIA (11 13 49) —
9; 12; 16; 19, MODERN (23 71 01) —
9; 11,30: 14.30: 17,15; 20.
© Strada Hanovra : GRĂDINA MO
DERN (23 71 01) — 21.
© Transportul : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Acel blestemat tren blindat: GRA
DINA CAPITOL (16 29 17) — 21.
© Polițist sau delincvent : LIRA 
(317171) — 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 20,45.
® Program special pentru copii : 
DOINA (16 35 38) — 9; 10,30.
0 Stan și Bran ; DOINA (16 35 38) — 
12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20.
0 Avertismentul : UNION (13 49 04)
— 10: 13; 16; 19.
0 Cuscrii: GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Martorul știe mai mult : GRĂDI
NA GLORIA (47 46 75) — 21.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — în cursul ședinței plenare de joi a Conferinței pentru dezarmare de la Geneva, delegațiile țărilor în curs de dezvoltare, neutre și nealiniate din cadrul „grupului celor 21", la ale cărui activități participă și România, au prezentat o declarație comună, în care se dă expresie profundei îngrijorări față de stagnarea și lipsa de rezultate concrete ale convorbirilor ce au loc la conferință, in primul rind in problemele nucleare.Conștient de accelerarea fără precedent a cursei inarmârilor nucleare, „grupul celor 21“ cere, in declarația sa. începerea imediată de negocieri in cadrul conferinței pe temele interzicerii experiențelor cu arme atomice, încetării cursei înarmărilor nucleare și trecerii la dezarmarea nucleară, precum și ale prevenirii riscului unui război nu

clear. Un prim pas în acest sens șj o probă evidentă a voinței reale de a negocia ar fi crearea, in cursul actualei sesiuni, a unor comitete speciale de negociere în problemele menționate.Declarația „grupului celor 21“ cere, totodată, accelerarea tratativelor în curs privind interzicerea armelor chimice și radiologice, pentru care există organisme speciale de negociere, astfel incit, la sfîrșitul actualei sesiuni, conferința să fie in măsură să prezinte Adunării' Generale a O.N.U. proiecte concrete de acorduri in cele două domenii. Se cere, de asemenea, intensificarea ritmului de negociere și a procesului de găsire a unor soluții unanim acceptabile in problemele elaborării programului global de dezarmare și acordării de garanții de securitate statelor neposesoare de arme nucleare.

Dezbaterile din cadrul Conferinței 
de la Stockholm
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Ample acțiuni, noi luări de poziție j

Noi și ample acțiuni pentru pace și destindere, pentru dezarmare, 
primul rind nucleară, pentru oprirea tendinței periculoase spre 0‘ con- »

pentru dezarmare și pace

în primul rind nucleară, pentru oprirea tendinței periculoase spre 0‘ con
flagrație mondială contințrq să se înregistreze în diverse zone ale lumii. 
Astfel de acțiuni au loc pe continentul europeart în Statele Unite, Japo- .■ 
nia și în alte țări, la care participă zeci de mii de oameni, pronunțîn- ) 
du-se in 'favoarea opririi cursei înarmărilor, înghețării bugetelor militare i 
si destinderii internaționale. ,

)

străzile orașului Helsinki a avut loc o mare demonstrație populară 
cursul căreia participanții s-au pronunțat împotriva instalării de noi l 

arme nucleare în Europa, pentru page și dezarmare
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R.F. GERMRNIR : NU rachetelor nucleare 1
BONN 28 (Agerpres); — Repre

zentanți ai Comitetului de coordo
nare a mișcării vest-germane a 
partizanilor păcii au arătat la Bonn 
că din cei 5,2 milioane de cetățeni 
ai țării care au participat la son
dajul de opinie privind amplasarea 
de noi rachete nucleare pe terito
riul R.F.G., 88 la sută s-au pro
nunțat împotriva acestor proiecte 
și, in general, împotriva prezentei 
unor asemenea arme de distrugere

STOCKHOLM 28 (Agerpres). — Corespondentă de la Radu Bogdan : Lucrările ședinței plenare de joi . a Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa ‘ au fost conduse, conform principiului rotației, de reprezentantul țării noastre.în discuțiile care au avut loc in cadrul acestei ședințe, ca și in intervențiile din ultimele ședințe plenare, reprezentanții a numeroase state au evidențiat din nou importanța Conferinței de la Stockholm in actualul climat politic internațional și au subliniat necesitatea intensificării ritmului lucrărilor, a trecerii fără nici o intirziere Ia negocieri substanțiale, de fond, care să permită convenirea unor' prime măsuri de creștere a încrederii' și securității pe continentul nostru.Conferința de la Stockholm — a arătat reprezentantul Suediei — și-a început lucrările în timp ce numeroase state și popoare ajungeau la concluzia că trebuie acționat pentru ruperea cercului vicios al creșterii neîncrederii politice și al intensificării cursei inarmârilor. Tocmai de aceea, ele și-au pus mari speranțe in această conferință’și așteaptă ca ea să obțină rezultate concrete. După Ce a subliniat că forul dg la Stockholm nu este o confei-irițâ cat^ se desfășoară între două blocuri, ci o negociere pe picior de egalitate între 35 de state suverane, vorbitorul a arătat că toate propunerile existențe pe masă conferinței trebuie studiate cu grijă și considerație. Re- _ ferindu-se la natura complementară

a aspectelor politice și militare ale securității, reprezentantul Suediei a subliniat că este firesc ca problema reafirmării, pe căi și in forme potrivite, a obligației statelor participante de â se abține de la folosirea forței și de la amenințarea cu forța in raporturile lor reciproce și in relațiile internaționale. în general, poate fi luată in considerație de către conferință. in paralel cu alte propuneri.Reprezentantul Finlandei a arătat, la rîndul său. că acum, după inche- ierea schimbului general de păreri asupra celor patru documente existente pe masa conferinței, este imperios necesar să se depună toate eforturile pentru a se trece la negocieri substanțiale, concrete. După părerea Finlandei, într-o primă fază ar putea fi dezvoltate măsurile de încredere cuprinse in Actul, final de la Helsinki, din 1975. paralel cu altele de natură să contribuie la limitarea și reducerea diferitelor activități militare care se desfășoară pe continent. Vorbitorul a adresat un apel la convenirea de m’gență a unor forme organizatorice pentru desfășurarea negocierilor viitoare.Reprezentantul Maltei s-a referit la importanța pe care o are. in actuala situație internațională, obținerea de rezultate concrete în cadrul conferinței. Acest lucru nu este po- / sibil — a arătat el — fără manifestarea voinței politice de către absolut toate statele participante, fără stabilirea unei structuri de lucru care să permită discutarea pe bază de egalitate a tuturor propunerilor prezentate.

R. F. GERMANIA 

încheierea conferinței \ 
multilaterale asupra 
mediului înconjurătorBONN 28 (Agerpres). — La Miin- chen au luat sfîrșit lucrările conferinței multilaterale asupra mediului înconjurător, organizată la inițiativa Guvernului R.F. Germania in colaborare cu Comisia Economică a O.N.U. pentru Europa. Conferința — la care a participat și o delegație română — a examinat căile și mijloacele de prevenire și combatere a daunelor provocate pădurilor, apelor și solului de poluarea atmosferică — informează agențiile Reuter și France Presse.Lucrările s-au încheiat prin ador tarea unei hotăriri care conține nu meroase propuneri concrete vizînd eliminarea sau diminuarea efectelor negative ale poluării atmosferei asupra apelor și pădurilor din Europa. Totodată, documentul subliniază că asigurarea cooperării internaționale in domeniul protejării mediului ambiant contribuie la întărirea păcii și securității in Europa și în întreaga lume.

Datoriile externe si dobînzile înalte 
— grave obstacole în calea dezvoltării 

economico-sociale
Critici la adresa băncilor americane care au majorat din nou 

nivelul dobinzilor

ORIENTUL MIJLOCIU
Evoluția situației din LibanBEIRUT 28 (Agerpres). — Năbih Berri, ministrul justiției, resurselor de apă șl de energie electrică și ministru de stat pentru sudul Libanului și reconstrucție, a avut joi întrevederi cu ambasadorii la Beirut ai țărilor membre permanente ale Consiliului de Securitate al O.N.U., pe care i-a informat despre acțiunile represive și măsurile arbitrare al« forțelor israeliene de ocupație in » y nele din > sudul Libanului, transrr agenția egipteană de știri M.E.N.Acesta a prezentat in timpul convorbirilor detalii despre dimensiunile campaniei de arestări lansate ds militarii israelieni, arătînd că forțele de ocupație impun blocade în numeroase localități din regiune si mențin închise porturile orașelor Saida și Tyr.BEIRUT 28 (Agerpres). — Forțele israeliene de ocupație din sudul Libanului au întreprins noi măsuri pentru a împiedica legăturile dintre această regiune și restul teritoriului libanez. Postul de radio Beirut relatează, in acest sens, că trupele israeliene- au menținut închise traficului porturile Saida și Tyr. Ambarcațiuni militare israeliene au obligat navele aflate in port să ridice ancora și au blocat intrările in cele două porturi. Dealtfel, după cum remarcă agenția Taniug. forțele israeliene de ocupație și-au intensificat măsurile represive împotriva populației libaneze. ,RIAD 28 (Agerpres). — Referin- du-se la situația din Orientul ■ Mijlociu- și la necesitatea respectării drepturilor naționale ale palestinienilor, .ministrul tunisian al afacerilor externe, Beji Caid Essebsi, a declarat — intr-un interviu acordat ziarului saudit „Al Madina" — că numai Organizația pentru Eliberarea Palestinei, in calitate de unic reprezentant l-egitim al poporului palestinian, este îndreptățită să accepte sau să respingă orice propunere de soluționare a problemei palestiniene; informează agenția M.E.N.

BUENOS AIRES 28 (Agerpres). — într-o alocuțiune radiotelevizată, președintele Argentinei. Râul .'^Ifonsin, a condamnat noua sporire a dobinzi- lor anunțată de băncile nord-ameri- cane, menționînd că țara, sa va onora obligațiile financiare, fără a accepta insă ca acestea să determine o recesiune — informează agenția I.P,S. Cglificind actualele rate ale dobinziler percepute la acordarea împrumuturilor ca fiind „exorbitante și arbitrare", șeful statului argentinian a subliniat că este necesară o schimbare a atitudinii statelor occidentale. și a organismelor financiare internaționale, față, de problema datoriilor externe.Președintele Argentinei a anunțat, totodată. Că datorită situației dificile în care se află țara, generată, îndeosebi, ;de datoria externă, estimată la 43,6 miliarde de dolari, urmează să fie pus in aplicare un program economic conținînd și o serie de măsuri de austeritate..LIMA 28 (Agerpres). — Țările andine trebuie să-și concerteze acțiunile la nivelul, .continentului latino- american pentru a putea face față consecințelor negative ale datoriei lor. externe, de 65 miliarde de dolari, agravate de noua majorare a dobîn-

zilor anunțată de băncile nord-a.me- ricane — a declarat, la Lima, Edgar Camacho, coordonatorul Juntei Acordului de la Cartagena, organul tehnic al Pactului Andin. El a adăugat că decizia unilaterală adoptată. de băncile din S.U.A, obligă statele membre ale grupului andin —. Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela — să plătească, anual, șase miliarde de dolari numai pentru acoperirea dobinzilor. Edgar Camacho a menționat că soluțiile echitabile și raționale trebuie găsite la masa negocierilor în cel mai scurt timp, acest subiect neputind. să depindă exclusiv de băncile internaționale.în aceeași problemă, după cum relatează agenția Associated Press, ministrul de finanțe al S.U.A., Donald Regan, aprecia că alegerea . momentului pentru recenta sporire ■ a do- binzii preferențiale, la 13 la sută, de la 12,5 la sută, de către principalele bănci din S.U.A, este „foarte regretabilă". intervenind imediat după reuniunea din Columbia a țărilor latino-americane cu datorii externe mari. Ministrul american a admis că această- majorare a dobinzilor bancare a lăsat „un gust amar" țărilor latino-americane care fac eforturi pentru rambursarea datoriilor externe.

în masă pe continentul european. 
Ei au subliniat, de asemenea, că 
viitoarele alegeri comunale din 
R.F.G. vor constitui un nou prilej 
pentru sondarea opiniei publice in 
legătură cu amplasarea de rachete 
nucleare în Europa, precum și pen- , 
tru stringerea de semnături pe pe- ț 
tițji prin care se cere proclamarea l 
de noi localități denuclearizate în J 
R.F. Germania. )
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JSPONIB.: Pentru transformarea orașului Tokio 
în zonă denuclearizatăTOKIO 28 (Agerpres). — Reprezentanții organizațiilor pentru apărarea păcii din capitala niponă au prezentat autorităților municipale din Tokio o petiție prin care cer transformarea orașului într-o zonă

denuclearizată. Petiția a fost semnată de peste 170 000 de locuitori ai orașului. Se cere interzicerea amplasării, armelor aducerii sau depozitării nucleare în Tokio.
Seminar internațional „Dreptul la pace"ELVEȚIABERNA 28 (Agerpres). — La Geneva s-a deschis un seminar internațional cu tema „Dreptul la pace", organizat din inițiativa Consiliului Mondial al Păcii. In cuvintul inaugural, Romesh Chandra, președintele. Consiliului Mondial al . Păcii, a relevat că. asigurarea păcii constituie- cea mai arzătoare problemă

a contemporaneității. De ea sînt legate indisolubil realizarea dezar- l mării, și în primul rind a dezarma- • rii nucleare, și folosirea cel puțin a unei părți din fondurile astfel eliberate pentru și a foametei — a subliniat mesh Chandra. eradicarea sărăcieiRo-
STfîTELE UNITE: îngrijorare crescîndă 
în fața riscului unei catastrofe atomiceWASHINGTON 28 (Agerpres). — în cadrul unor audieri desfășurate in Comisia pentru relații externe a Camerei Reprezentanților a Congresului american, doi dintre liderii Conferinței catolice din Statele Unite, episcopii Joseph Bernardin și John Connor, au arătat că opinia publ'că din Statele Unite este tot mai îngrijorată de riscul declanșării unei catastrofe nucleare. Ei au adresât guvernului și Congresului

inițiaStatelor Unite apelul de a ... ... negocieri de fond care să contribuie la o stăvilire a actualei curse a înarmărilor și la diminuarea pericolului de război. De asemenea, cei doi lideri catolici americani au cerut să se renunțe la teoriile care susțin în mod eronat că un eventual război nuclear ar putea rămî- ne „limitat" sau ar putea fi „cîș- tigat".
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AGENȚIILE DE PRESA

ÎNTÎLNIRE SOVIETO — AME
RICANĂ. La Moscova a avut loc o intîlnire a reprezentanților asociațiilor sovietică și americană pentru O.N.U. In cadrul dezbaterilor care au avut loc cu acest prilej — relatează agenția T.A.SÎS. — au fost examinate probleme legate de intensificarea eforturilor opiniei publice in direcția limitării cursei înarmărilor, nediseminării armamentelor nucleare, interzicerii amplasării de armament atomic în spațiul cosmic, eliminării pericolului unei catastrofe termonucleare și sporirii eficienței Națiunilor Unite in consolidarea păcii și securității internaționale.

proiect guvernamental în această problemă de actualitate Si de mare iniDortantă politică in Brazilia.
LA LONDRA, peste 50 000 de persoane, reprezentind cele mai mari organizații sindicale din Marea Britanie, au participat la o amplă demonstrație in sprijinul minerilor aflați in bine de trei luni, stranți s-au aflat tului minerilor, precum și deputatul laburist Anthony Benn, care în repetate rânduri a luat în parlament apărarea greviștilor.

grevă de mai Printre demon- liderul sindica- Arthur Scragill,

TN NORDUL NICARAGUEI, ca ț urmare a unei operațiuni militare desfășurate in departamentul Jino- tega, forțele armatei populare san- diniste (E.P.S.) au scos din luptă peste 270 de contrarevoluționari. Unitățile E.P.S. au ocupat, de ase- meneaf. o' tabără aparținînd elementelor antisandiniste, situată in munții Turuwăs, la circa 250 km la nord . de Managua,. care cuprindea instalații ce permiteau adăp'os- tirea a 400 de persoane.
DUPĂ reuniunea de la 

FONTAINEBLEAU. Primul ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, a apărat, în Camera Comunelor, acordul realizat la reuniunea de la Fontainebleau cu privire la contribuția tării sale la bugetul C.E.E. Premierul a susținut că acordul va permite Marii Britanii să joace un rol deplin în relansarea comunității economice' vest-europene.

t

I MANIFESTAȚIE LA RIO DE 
JANEIRO. Aproape 40 000 de persoane au manifestat la Rio de Ja- I. neiro exprimîndu-și sprijinul pen- trq propunerea privind organizarea de alegeri prezidențiale directe și imediate in Brazilia. Acțiunea a Uâvut loc concomitent cu dezbaterile parlamentare pe marginea unui

PROIECT DE LEGE. în cadrul campaniei pentru combaterea alcoolismului Ia volan, Senatul S.U.A. a adoptat un proiect de lege . prin care dispune generalizarea interdicției de a se vinde băuturi alcoolice tinerilor pină la virsta de 21 de ani. Un proiect de lege similar a fost, adoptat de Camera Reprezentanților.

ȘOMAJ. Potrivit Oficiului de statistică al Pieței comune. în ultimii trei ani, în cele zece țări membre ale C.E.E. au fost desființate trei milioane locuri de muncă. Numai anul trecut în C.E.E. s-au pierdut 927 000 locuri de muncă, totalul șomerilor fiind, in 1983, de -11,3 milioane. față de 6,5 milioane in 1980.
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