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IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

} Marea Adunare Națională, forul suprem al puterii de stat, dînd glas J 
ț aspirației fierbinți și voinței ferme a întregii noastre națiuni, ! 
ț a exprimat entuziasta adeziune față de Hotărîrea plenarei j 
' C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la ' 

j Congresul al Xlll-leaîn înalta funcție de secretar general al partidului j

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 29 iunie, s-au reluat lucrările în 
plen ale sesiunii a noua a celei de-a opta legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.Ora 10. La intrarea în rotonda Palatului Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost in- timpinat cu puternice și îndelungi aplauze de către deputați si invitați, care au exprimat, și cu acest prilej, înalta apreciere a întregului nostru popor fată de secretarul general al partidului, președintele Republicii, pentru prodigioasa și neobosita sa activitate consacrată progresului și bunăstării națiunii noastre socialiste, ridicării României pe noi culmi ale progresului și civilizației, făuririi unei lumi a păcii, securității, înțelegerii și colaborării.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în lojile oficiale au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, Manea Mănescu, Paul Niculescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion Pățan, Dumitru Popescu,. Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț.Au fost prezenți membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat.Au participat la lucrări, în calitate de invitați, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă si obștești, oameni ai muncii, reprezentanți ai vieții noastre științifice și culturale, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, precum și corespondenți ai presei străine.Sentimentelor de cea mai aleasă stimă și prețuire, de profundă mîn- drie patriotică, cu care reprezentanții în forul suprem legislativ al tării, asemenea tuturor fiilor României socialiste, au primit Hotărîrea plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea tovarășului Nicolae

Ceaușescu în funcția supremă, de secretar general al Partidului Comunist Român de către Congresul al XIII-lea al P.C.R., le-a dat glas, în deschiderea sesiunii, președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Giosan, care a spus :Considerăm că această propunere corespunde în cel mai înalt grad voinței și hotărîrii tuturor fiilor țării ca in fruntea partidului — forța politică conducătoare și nucleul vital al întregii noastre societăți — să se afle, în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin întreaga sa viată și activitate de revoluționar și patriot înflăcărat, a intrat in conștiința întregului nostru popor drept exponentul celor mai înalte aspirații și idealuri de libertate, independență, progres și bunăstare ale națiunii noastre, drept conducătorul înțelept și încercat al destinelor României socialiste. (Aplauze și urale puter
nice. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).Sub această cupolă încărcată de istorie a răsunat — și am ascultat — deseori cuvîntul președintelui țării, luminind, prin claritatea de cristal a ideilor sale, drumul nostru de edificare a României socialiste moderne, de ridicare a poporului pe culmi tot mai inalte ale civilizației socialiste și' comuniste. (Aplauze și urale’ 
puternice).Tot ce s-a înfăptuit în măreața epocă istorică, inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului și care poartă pe frontispiciul ei numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, se datorește in mod hotăritor energiei clocotitoare, elanului revoluționar, clarviziunii, spiritului novator, patriotismului fierbinte si concepției științifice afirmate de conducerea partidului și a țării, de secretarul general al partidului, de președintele Republicii. (Aplauze puternice).întregul nostru popor cunoaște și dă o înaltă apreciere rolului esențial al tovarășului Nicolae Ceaușescu

în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, inițiativelor și acțiunilor sale consacrate întăririi păcii, •destinderii și colaborării internaționale, soluționării constructive a marilor probleme ale epocii noastre, care au făcut ca România să-și cucerească un meritat prestigiu pe arena mondială. Este o mare mîndrie pentru întregul nostru popor faptul că numele președintelui României s-a înscris cu litepe de aur în istoria lumii contemporane, că tovarășul Nicolae Ceaușescu se bucură de simpatia, prețuirea si recunoștința opiniei publice mondiale, ca un erou al cauzei prieteniei între popoare, progresului și păcii internaționale. (A- 
plauze puternice).Dorim să exprimăm și în acest for suprem legislativ al țării, odată cu adeziunea noastră unanimă la Hotărîrea plenarei Comitetului Central,

convingerea nestrămutată că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de către Congresul al XIII-lea al partidului în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român constituie garanția sigură a continuării ferme și neabătute a mersului nostru înainte pe drumul luminos al socialismului și comunismului, a înfăptuirii mărețului program alJpartidului de ridicare economică si socială a României, de asigurare a bunăstării și fericirii întregului popor. (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“).Deputății și invitații, adine recunoscători pentru tot ceea ce tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, a făcut si face pentru înflorirea multilaterală a României, au aplaudat și
(Continuare în pag. a V-a)
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Dragi tovarăși și prieteni, pionieri și 
școlari,

Dragi copii ai României socialiste,
Cu prilejul aniversării a 35 de ani de la crearea 

Organizației Pionierilor, îmi face o deosebită plăcere 
să adresez pionierilor și șoimilor patriei, școlarilor și 
tuturor copiilor din România, întregului tineret al 
țării un salut călduros revoluționar și cele mai bune 
urări de fericire.

Constituirea organizației revoluționare a copiilor a 
reprezentat un eveniment de importanță deosebită, o 
expresie a grijii partidului și statului, a societății 
noastre socialiste pentru creșterea, educarea și forma
rea copiilor și pionierilor în spiritul celor mai înalte 
tradiții de luptă revoluționară și patriotică, în pregă
tirea tinerei generații — viitorul de aur al patriei — 
pentru muncă și viață, pentru a deveni cetățeni de 
nădejde ai țării, constructori entuziaști ai socialis
mului și comunismului pe pămintul României.

Milioane de pionieri, practic toți copiii patriei noas
tre, au fost membri ai organizațiilor de pionieri, 
învățind din fragedă copilărie spiritul prieteniei, 
solidarității, al dragostei față de muncă, față de 
patrie, față de cauza socialismului, a păcii și priete
niei cu tineretul de pretutindeni, cu toate popoarele 
lumii.

Multi din pionierii de ieri au devenit cadre de 
nădejde ale partidului și statului, muncitori și spe
cialiști de înaltă competentă, ingineri, oameni de 
știință, ofițeri, activiști în toate sectoarele construc
ției socialiste, militanti activi pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre 
comunism.

Aniversarea Organizației de Pionieri are loc în anul 
în care întregul popor. în strînsă unitate, sărbătorește 
cea de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eli
berare socială si națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă, în anul în care va avea Ioc cel de-al XlII-Iea 
Congres al Partidului Comunist Român. Se poate afir
ma că organizația revoluționară a pionierilor s-a dez
voltat odată cu patria noastră socialistă, cu ridicarea 
României pe noi culmi de progres si civilizație.

întregul nostru popor intîmpină aceste evenimente 
importante din viața patriei cu rezultate remarcabile 
în dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, 
în înflorirea științei și tehnicii, a învățămîntului și 
culturii, in ridicarea generală a nivelului de trai, ma
terial și spiritual, a gradului de civilizație al întregii 
națiuni.

Recent. Comitetul Central al partidului și alte orga
nisme ale democrației noastre socialiste au adoptat 
hotărîri importante cu privire Ia dezvoltarea viitoare 
a patriei/ noastre. Toate aceste hotăriri și programe 
dau o minunată perspectivă pentru poporul nostru. 
Realizarea lor va duce la ridicarea națiunii noastre 
socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.

înfăptuirea acestor programe de perspectivă are loc 
în condițiile unei noi revoluții a științei și tehnicii, a 
cunoașterii umane în general. De aceea, este necesar 
să acționăm cu toată hotărîrea pentru perfecționarea 
continuă a relațiilor sociale, a dezvoltării cu putere 
a științei, tehnicii, a cunoașterii umane — ca factori 
fundamentali ai făuririi socialismului și comunismu
lui. ai ridicării patriei noastre pe cele mai inalte 
culmi ale civilizației comuniste.

Aceste perspective minunate pun în fața organiza
ției de pionieri, a organizației de tineret, a tuturor 
copiilor și tineretului patriei noastre îndatorirea de 
onoare de a nu precupeți nici un efort pentru a învăța, 
a învăța și iar a învăța, pentru a-și însuși cele mai 
minunate cunoștințe în domeniul științei și tehnicii, 
al cunoașterii umane, pentru a putea descoperi noi și 
noi taine ale naturii, pentru a așeza aceste noi cunoș
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HOTĂRÎREA
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste
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patriotică, adeziune deplină
a comuniștilor, a tuturor

imenilor muncii la Hotărîrea
plenarei C.C al P.C.R. privind

F'EÎNVESTIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN CEA MAI ÎNALTĂ 
FUNCȚIE ÎN PARTID
Telegrame adresate 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
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tințe din toate domeniile la baza făuririi celei mai 
drepte societăți din lume, a visului de aur al omenirii
— comunismul !

Acum, Ia a 35-a aniversare a creării organizației re
voluționare a copiilor, adresez pionierilor și șoimilor 
patriei, tuturor copiilor, întregului tineret al patriei 
noastre chemarea de a folosi minunatele condiții de 
învățătură, de muncă, de viață, create de partidul și 
statul nostru socialist, pentru a învăța, a se pregăti 
pentru muncă și viață, a-și însuși spiritul revoluționar 
de muncă al comuniștilor, pentru a ști să acționeze 
totdeauna împotriva a tot ce este vechi și perimat, 
pentru promovarea noului, de a fi cutezători, de a 
privi înainte cu Încredere in forțele poporului, ale 
partidului, ale cauzei socialismului și comunismului.

Pregătiți-vă, dragi tovarăși și prieteni, copii și 
tineri, pentru a deveni demni și cutezători, cetățeni 
de nădejde ai României, constructori ai socialismului 
și comunismului, apărători fermi ai mărețelor cuceriri 
revoluționare ale poporului nostru, ai independenței și 
suveranității patriei noastre '.

învățați și acționați pentru întărirea continuă a 
prieteniei și frăției între toți copiii și tineretul patriei 
noastre, intre toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate! însușiți-vă sentimentele înaltului patrio
tism revoluționar, ale dragostei față de popor, față de 
patrie, față de tot ceea ce au realizat părinții și înain
tașii voștri !

întăriți spiritul de prietenie și solidaritate cu copiii 
și tineretul de pretutindeni. în lupta împotriva războ
iului, pentru pace, pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună pe planeta noastră !

Dragi pionieri și șoimi ai patriei,
Dragi copii ai României socialiste,

Creșteți cu toții într-o societate a muncii și drep
tății sociale și naționale. învățați să fiți curajoși, 
dîrzi, cinstiți și drepți, să iubiți întotdeauna adevărul 
și libertatea.

Punind în centrul activității înfăptuirea neabătută 
a Programului partidului de construcție socialistă, de 
dezvoltare economico-socială a țării și de ridicare, pe 
această bază, a nivelului de trai și’ de civilizație al 
întregului popor, partidul nostru militează, totodată, 
cu fermitate pentru dezvoltarea colaborării cu toate 
țările, fără deosebire de orinduire socială, pentru o 
politică de pace, de dezarmare, pentru înlăturarea 
primejdiei unui război atomo-nuclear nimicitor, pen
tru apărarea dreptului fundamental al popoarelor, al 
oamenilor la viață, la pace, la existență liberă, demnă 
și fericită.

Partidul și statul nostru vor face totul — și in viitor
— pentru a asigura poporului nostru, tineretului, ge
nerațiilor viitoare, 'popoarelor și copiilor întregii lumi 
un climat trainic de pace și securitate, de înțelegere 
și colaborare, în care fiecare națiune să-și poată con
sacra forțele materiale și umane pentru dezvoltarea 
sa economică și socială, pentru asigurarea bunăstării 
și fericirii sale, pentru făurireaț unei lumi mai bune 
și mai drepte, fără arme și fără războaie.

Doresc să vă adresez, încă o dată, dragi pionieri și 
șoimi ai patriei, copii ai României socialiste, cele mai 
calde urări de noi și mari succese în învățătură, în 
muncă și viață, în ridicarea continuă a nivelului 
vostru de cunoștințe și in educarea revoluționară, 
patriotică, în întreaga voastră activitate.

Deviza Organizației de pionieri : PENTRU GLORIA 
POPORULUI ȘI ÎNFLORIREA ROMÂNIEI SOCIA
LISTE, PENTRU CAUZA PARTIDULUI — ÎNAINTE ! 
să vă fie permanent călăuză în muncă și in viață, 
pentru a fi întotdeauna gata și a face totul pentru a 
servi poporul, cauza bunăstării și fericirii sale, inde
pendența și suveranitatea patriei !

Vă urez din toată inima, vouă, părinților șl educa
torilor voștri, multă sănătate și fericire 1

NICOLAE CEAUȘESCU

revoluționare, al dragostei față de popor și partid
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TELEGRAMA ADRESA TĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUde plenara Consiliului Central al U. G. S. R.

„Exprimăm satisfacția entuziastă a membrilor sindicatelor 
față de Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. privind 

realegerea dumneavoastră în funcția supremă de partid”
Mult stimate și iubite to

varășe Nicolae Ceaușescu,

Cu sentimente de adîncă bucurie 
și deosebit respect, participanții la 
plenara Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România și-au exprimat, într-o at
mosferă de vibrant entuziasm, 
profunda lor satisfacție și mîndrie 
față de Hotărîrea Plenarei C.C, al 
P.C.R. din 27 iunie a.c. privind 
realegerea dumneavoastră de către 
Congresul al XIII-lea al partidului 
în funcția supremă de secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. în prezența dumneavoastră in 
fruntea partidului, la cîrma desti
nelor patriei și poporului român, 
clasa muncitoare, toți oamenii mun
cii văd chezășia unor noi și mă
rețe victorii pe calea socialismului 
și comunismului, a progresului ță
rii și prosperității națiunii^ creș
terii continue a prestigiului de 
care se bucură România în rîndu- 
rile țărilor lumii.

Participanții Ia plenară au dat 
glas sentimentelor de fierbinte 
dragoste și profundă recunoștință 
ale oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, membri ai sindicatelor, 
față de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — eminent conducător 
al partidului și statului nostru, pa

triot și revoluționar înflăcărat, 
proeminentă personalitate a mișcă
rii comuniste și muncitorești, a 
vieții politice internaționale, neobo
sit luptător pentru cauza păcii și 
progresului in lume, de a cărui 
concepție științifică, clarvăzătoare 
și acțiune fermă sînt legate marile 
izbinzi dobindite de clasa munci
toare, de întregul popor în această 
glorioasă perioadă istorică, intrată 
in conștiința națiunii drept „Epoca 
Ceaușescu".

Desfășurindu-și lucrările în aces
te zile de puternică angajare pa
triotică a tuturor oamenilor muncii 
pentru obținerea unor rezultate 
deosebite în cinstea celei de-a 40-a \ 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și a celui 
de-al XIII-lea Congres al P.C.R., 
plenara a analizat, cu exigență 
și răspundere, activitatea desfă
șurată de sindicate pentru înfăp
tuirea planului de dezvoltare eco
nomico-socială a țării pe anul 1984 
și a stabilit măsurile ce se impun 
pentru o și mai puternică mobili
zare a oamenilor muncii de către 
organele și organizațiile sindicale, 
sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, pentru reali
zarea exemplară a planului și an

gajamentelor pe acest an și pre
gătirea temeinică a producției anu
lui 1985 și in perspectiva anilor 
1986—1990, pentru traducerea în 
viață a indicațiilor și sarcinilor 
stabilite de dumneavoastră la se
siunea Consiliului- Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale și la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. in 
vederea dezvoltării dinamice, In
tensive, în condiții de Înaltă efi
ciență, a economiei naționale, a 
științei, invățămintului și culturii, 
a ridicării țării și poporului pe noi 
trepte de progres și civilizație.

In concordanță cu orientările și 
sarcinile stabilite de dumneavoas
tră, Consiliul Central al U.G.S.R., 
comitetele uniunilor pe ramuri, 
consiliile teritoriale și sindicatele 
vor pune în centrul activității 16r 
mobilizarea tuturor oamenilor mun
cii pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate în întrecerea so
cialistă pe acest an, în vederea 
asigurării unei baze trainice, puter
nice trecerii la realizarea sarcinilor 
sporite ale anului 1985.

Călăuziți de conceptul dumnea
voastră potrivit căruia societatea 
socialistă trebuie să-șl manifeste 
superioritatea și printr-o Înaltă pro-

(Continuare in pas. ® Vl-a)

PLENARA CONSILIULUI CENTRAL AL U.G.S.R.
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PIONIERII ȚARII, TlNARA GENERAȚIE 

EDUCAȚI Șl FORMAȚI ÎN SPIRITUL ÎNALTELOR TRADIȚII 
REVOLUȚIONARE, AL DRAGOSTEI FAȚĂ DE POPOR Șl PARTID

Partidul și statul nostru înconjoară cu cea mai caldă 
dragoste și grijă părintească copiii patriei, tînăra generație, 
făcînd totul pentru a le asigura condiții optime de viață, posi
bilități neîngrădite de a urca cele mai înalte trepte ale știin
ței și culturii, de a-și împlini aspirațiile și dorințele cele mai 
cutezătoare, afirmîndu-se nestingherit în toate compartimentele 
societății, în întreaga viață social-politică a țării.NICOLAE CEAUȘESCU

Partidul și guvernul, societatea noastră socialista prețuiesc 
în mod deosebit munca și activitatea tuturor cadrelor didac
tice. Doresc să exprim convingerea că toate cadrele noastre 
didactice își vor îndeplini și în viitor îndatorirea lor revoluțio
nară, fiind permanent în serviciul patriei, al poporului.NICOLAE CEAUȘESCU
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Pictură de ZAMFIR DUMITRESCU
>»./• ii.' ' .’-».- - ' -.f s.-

Vă vom urma îndemnul înțelept: 
Să învățăm pentru progresul țării, 
Vom merge, neclintit, pe drumul drept 
Al faptei îndrăznețe și-nălțării.

Cinstim cu, dragoste, recunoștință 
Pe fiul patriei, viteaz și demn, 
Ce spre al țării ideal suprem 
Conduce patria spre biruință.

*

*

® Organizația pionierilor cuprinde în rîn- 
durile sale peste 2 695 000 de copii între 
7 și 14 ani.

® Un cîmp larg de dezvoltare a aptitudini- 
lor și spiritului de creativitate ale co- 
piilor este asiguratjn :

— 249 case ale pionierilor și șoimilor 
patriei și 18 filiale ale acestora, în

care sint organizate 5 742 cercuri 
de cele mai diferite profiluri

— în școli funcționează 94 144 cercuri 
tehnico-aplicative și pe obiecte de 
învățămînt

— în unități economice își desfășoară 
activitatea 3 537 cercuri.

„Ziua învățătorului" — sărbătoare a școlii noastre de toate gradele, prilej cu care întregul popor a- dresează slujitorilor școlii aleasă prețuire și recunoștință pentru munca nobilă depusă in slujba pregătirii tinerei generații, prilej cu care cadrele didactice, făcind bilanțul muncii unui an. își exprimă gindurile lor de recunoștință fierbinte fată de condițiile asigurate de partid și de stat pentru tot mai buna desfășurare a invățămîntului . românesc.
• „Munca este o disciplină de 

bază in școală, terenul cel mai 
rodnic de împlinire a personalității 
tinerilor, constructorii de mîine ai 
socialismului si comunismului in 
România" — menționează ing. Ște
fan Bursumac, directorul Liceului industrial nr. 1 din Roșiori de Vede. Că este așa o dovedește și bogata experiență a acestei școli teleor- mănenej»— Datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, o concepție originală, clarvăzătoare, de legare puternică a invățămin- tului cu producția de bunuri materiale și cu cercetarea științifică. Prezent cu toată ființa sa in viața localității în care funcționează, liceul nostru are toate condițiile pentru a pregăti muncitori și specialiști necesari realizării planurilor de dezvoltare economică, socială, culturală a județului nostru, a țării intregi, de a forma în spirit revoluționar, muncitoresc tineretul, în atelierele-școală sau direct in întreprinderi economice, elevii noștri își însușesc meseria aleasă lucrînd efectiv, participindMa producția de bunuri materiale. La în- , .. treprinderea mecanică de material rulant, pe „linia elevilor" sint reparate anual 4—500 de vagoane ;: planul nostru de producție pe anul 1984 se cifrează la 500 000 lei. Specialiști din producție sau din școală, ne străduim să le insuflam dragostea de muncă, interesul pentru nou, pasiunea pentru tehnica de virf, cu care iau contact incă din anii de școală, obișnuindu-se să o utilizeze, să o stăpinească. Profund recunoscători partidului si statului nostru pentru condițiile de care dispunem, sintem hotăriți să facem totul, cu competență, pasiune și .răspundere de educatori și . comuniști, să pregătim noi promoții de muncitori, de specialiști cu înaltă calificare. Ne exprimăm, si pe această cale, profunda satisfacție și aprobăm, din toată inima, x Hotărirea recentei plenare a Comitetului Central privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XIII-lea al parti- 

dului, în funcția de secretar ge- • neral al partidului, cu convingerea nețărmurită că aceasta reprezintă o garanție a înaintării patriei noastre spre înaltele culmi ale civilizației socialiste și comuniste.
• „O epocă de puternică dez

voltare și succese ale invățămintu- 
lui nostru, care reprezintă factorul 
principal de cultură și civilizație 
in societatea socialistă" — spune prof. Rodica Oprea, inspector general adjunct la Inspectoratul școlar al județului Suceava, evocînd treptele de progres ale școlii in cei 40 de ani ai libertății noastre.— în orice zonă a patriei ți-ai
îndatoriri de înaltă

răspundere 
ale școlii

desfășura activitatea, școala oferă astăzi tabloul unor ample dezvoltări si modernizări, datorate grijii și atenției de care se bucură din partea conducerii partidului și statului nostru, a sprijinului material și moral al întregii societăți. Numeroase școli noi, spațioase și luminoase, cabinete, laboratoare și ateliere modern dotate au îmbogățit și consolidat zestrea materială a invătămintului, oferind o bază solidă desfășurării procesului in- struțțtiv-educativ, accesului, larg, neîngrădit la învățătură' ăl întregului popor. Un puternic detașament de cadre didactice, educatori competență profund devotați cauzei nobile a formării pentru muncă si viată a tinerelor generații se dedică cu înaltă răspundere operei educative a școlii. Situăm ferm, Ia baza acestei opere formativ-educa- tive, așa cum ne-o tovarășul Nicolae cepția științifică viată a partidului lismul dialectic și . .piile eticii și echității socialiste, ale umanismului. Sîntem profund con- stienți de înaltele răspunderi cu care am fost investiți de popor și nu vom precupeți nici un efort pentru a ne ridica permanent pregătirea științifică, politică, profesională. pentru a ne îmbogăți modalitățile de lucru cu elevii, pentru a face din fiecare lecție, din fiecare acțiune cu elevii un mo

cer partidul, Ceaușescu, con- despre lume și nostru, materia- istoric, princi-

ment de profundă trăire emoțională. de multiple învățăminte.0 „Școala noastră de astăzi continuă și dezvoltă cu demnitate și mindrie tradițiile progresiste ale invățămîntului românesc" — afirmă cu îndreptățire prof. Cezar Ca- lenic, directorul Liceului de mate- matică-fizică „Spiru Haret" din Tulcea, unitate de invățăminț centenară. Argumentele ?— De-a lungul celui peste un secol de existentă, școala noastră a dat țării și județului peste 6 400 de absolvenți, cadre necesare economiei, activității social-culturale, personalități de prestigiu ale vieții 

e •

spirituale. ca și muncitori și specialiști bine pregătiți, dedicați cu pasiune domeniului lor de activitate. în anii construcției socialiste, condițiile de lucru create in școală — construirea unei noi aripi a localului, modernizarea cabinetelor și laboratoarelor etc. — ne-au o- ferit terenul prielnic ridicării calității procesului instructiv-educa- tiv, perfecționării activității teh- nico-produetive. Efectele unor asemenea înnoiri și modernizări sint evidente in. Rezultatele obținute de elevii lloștri în' pregătirea pentru muncă și viață, în integrarea lor plenară. în producția de bunuri materiale și spirituale .a societății. Un singur exemplu in acest sens : la concursurile școlare pe discipline de invățăminț din acest an de studiu, din 307 elevi participant! la fazele județene, 126 au primit premii și mențiuni (44 premii I), iar la fazele naționale au fost obținute 14 premii șl mențiuni. Condițiile optime de care dispunem ne îndreptățesc să fim incă nemulțumiți de rezultatele de pină acum, ne determină să acționăm și mai hotărî t pentru a ridica întreaga activitate a colectivului nostru la cote calitative tot mai înalte.
O „Educația patriotică, in spirit 

revoluționar a tineretului școlar — 
obiectiv fundamental al întregului 
proces instructiv-educativ" — spune prof. Eleonora Popescu, directoarea Liceului de filologie-istorie nr. 1 din București. Cum acțio

nează concret colectivul didacticîn această direcție ? 1— Oricît ai povesti și ai. vorbi elevilor despre evenimente și momente epocale din istoria poporului și partidului, despre lupta eroică dusă pentru libertate și independentă socială și națională — atunci cind te afli la fața locului elementul emoțional este determinant. De aceea ne-am străduit să imbinăm constant, rațional activitatea de educație patriotică. în spirit revoluționar a elevilor desfășurată in lecții, cu acțiuni in afara orelor de clasă — la monumente și locuri istorice — cu acțiunile educative ale organizației de tineret. Am organi- , zat, în acest an, excursii la Dofta- na, Călugăreni și Giurgiu. Alba Iu- lia.și Brașov. Elevii au participat la concursuri de verificare a cunoștințelor, au vizitat obiective economice și social-culturale. dar nu în chip turistic, ci participînd la întilniri cu oamenii muncii, ascul- tindu-i, punind întrebări, alegind de ne acum domeniul viitoarei profesiuni, in concordantă cu cerințele economiei, ale societății și cu propriile incllnații și aptitudini.Lumea, pentru școlarii mei din clasa I, este'Simbolizată de acel glob luminos pe care-l desenăm pe tablă, in caiete, pe asfaltul străzii — ne spune Învățătoarea Georgeta 
Vede de la Școala generală nr. 5 din Brașov. Acel glob înconjurat de lanțul viu al . copiilor prinși într-o horă a păcii, deasupra căreia zboară porumbelul alb. în clasă, ei încep să deslușească, la nivelul lor de înțelegere, aspecte esențiale ale politicii de pace si colaborare intre popoare, si statul . ..................cindu-se împreună, copiii . noștri, români. ...... ' 1 '.........  ;alte naționalități, Înțeleg și iese sentimentul trainic tiei si unității tuturor muncesc din patria noastră, părinții și frații lor mai mari. Situăm in centrul activității noastre educative aceste puternice sentimente umane fundamentale — pacea, prietenia, buna înțelegere intre popoare, intre oameni — alături de înaltele trăsături in spiritul cărora ne creș? tem copiii : respectul față de cei ce muncesc, dragostea de tară și de popor. SI-i învățăm pe copii să fie recunoscători poporului și partidului nostru, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, pentru condițiile minu? nate de viață și învățătură, pentru copilăria lor fericită. în versurile și einteccle lor. cu gingășia și emoția specifică virșței,. ei le adresează cele mai calde mulțumiri.Opinii consemnate de 

Florica DINULESCU

promovată de partidul nostru, Invățînd și ju-maghiari, germani și de tră- al tracelor ce
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0 monumentală casă a pionierilor patrieiCasa centrală a pionierilor și șoimilor patriei, amplasată in ambianta plină de soare și verdeață a Parcului tineretului din Capitală, este primul obiectiv din viitorul Centru de educație și cultură al pionierilor și copiilor, care va cuprinde un „orășel" cu multiple mijloace de instruire și distracție, baze și terenuri sportive etc.Pășind in această casă a lor, ale cărei spații și dotări acoperă aproape 18 000 mp, copiii vor pătrunde in microuniversul unor

domenii de virf ale științei și tehnicii aplicative, iși vor îmbogăți cunoștințele in diferite discipline. își vor dezvolta aptitudinile in artele plastice, cinematografică, fotografică, scenică. „Sectorul de spectacole" va dispune de o sală multifuncțională cu 800 de locuri, dotată cu instalațiile moderne a- ferente, de spații pentru radioclubul central al pionierilor, centrul de meteorologie și cupola unui observator astronomic, de sală de expoziții, Monumenta

la clădire va mai adăposti o bibliotecă, săli de conferințe și dezbateri ete.Este darul pe care partidul și statul nostru, societatea socialistă îl oferă pionierilor — cei mai cuteză? tori, harnici, inimoși copii ai țării — alături de școlile și laboratoarele modern utilate, de spațiile destinate muncii șl activităților practice, de taberele de odihnă și recreație de la munte și de la mare, de tot ce înseamnă o copilărie fericită. z

Printre" imaginile pe care ochii noștri le păstrează in fiecare zi. pină seara tirziu. și ]e adaugă apoi, zi de zi, intr-o minunată .galerie de candoare și prospețime, chipurile copiilor- de lingă noi, ale copiilor intilniți pe stradă, întilniți in marele marș al devenirii acestora către viitor, sint tezaurul de simțire și speranță la care fiecare dintre noi ne raportăm și căruia fiecare dintre noi îi rămînem datori.Ca să devină metaforă, ca 
să devină imagine-floare a unei virste neasemuite, pe care o ocrotim și care ne răsplătește pe măsură, copilăria este mai intii puterea acestei țări, a acestei familii de aproape 23 milioane de oameni, poporul român, de a-și Înnoi continuu izvoarele. de a-și regenera milenara aspirație spre omenie, spre muncă, spre frumusețe și adevăr. Aniversarea in aceste zile a 35 de ani 
de Ia crearea primelor de
tașamente de pionieri do- bîndește astfel căldura și înțelesul unui însemn de lumină în calendarul bucuriilor

„Întîiul gînd - către copiii țării"și împlinirilor acestui popor.Ne privim pe noi înșine in ochii copiilor și simțim cum ei. oamenii care cresc lingă noi, oamenii care întruchipează viitorul, de lingă noi, deschid ochii și cresc intr-o țară a cărei vocație este de a-și iubi copiii, de a și-i ocroti, de a și-i îndruma spre valorile muncii, ale demnității, ale cutezanței. Ale slujirii cu întreaga ființă a destinului patriei.Ne măsurăm dragostea cu puterea de a-i ști fiii unor ani în care, odată cu impresionantele prefaceri din viata socială și economică a României, s-a instaurat și s-a consolidat an de an un climat de omenie și demnitate. de dragoste nețărmurită și veghe întruchipată in legea de veacuri a dăinuirii noastre, pentru ca. născuti în libertate, născuti in fericire, copiii țării să dea țării tinerețe, să dea țării certitudinea a ceea ce ea va fi in 

deceniile viitoare. La patru ani sint emoționați cind devin „șoimi ai patriei". La șapte ani rostesc cu mindrie legămîntul cravatei roșii cu tricolor. La 14 devin ute- ciști... Și an de an fiecare din ei se apropie cu o treaptă de o.maturitate responsabilă, închinată cu dăruire României comuniste de miine.Este unul dintre marile adevăruri, al celor două decenii de vibrantă istorie la care sintem martori și făuritori, decenii ce poartă însemnul de ales umanism, al gindirii și faptei celui mal iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este un adevăr impresionant pe care viața l-a clădit împrejurul nostru și căruia îl sîntem datori cu a face totul pentru ca poporul român să crească tot mai viguros, să . aibă copii vrednici, sănătoși, ex- primind și pe această cale vocația de pace, încrederea in 

viitor, în destinul nostru ca țară și ca națiune.Cind cineva spune despre copii că sint florile patriei, metafora aceasta cuprinde un mare, un esențial adevăr. In urma acestor cuvinte. în locul sunetelor și vocalelor, în locul unor flori de toate culorile înmănuncheate în cel mai frumos buchet de prospețime al patriei sint cuprinși înșiși copiii de lîngă noi. Milioane de copii — făpturi neasemuite, gingașe, fragede — dobîndind treptat- treptat acele trăsături fizice și spirituale care îi conduc către o tinerețe vibrantă, responsabilă, către o maturitate exemplară :
Pe o ramură, cit soare 
prinde viată in april ?
Patria — tărîm de floare — 
crește-n fiece copil !

Ce izvoare fermecate 
nasc luceferi în Carpati 7

Cind lumină sorbi din
carte — 

ca luceferii te-nalți !

Glas de bucium cum adună 
dor de veacuri și eroi ? 
Miine, patrie română, 
vei fi mindră și de noi.Născuti în veghea, ocrotirea și iubirea noastră. în veghea, iubirea și ocrotirea cu care ii înconjoară partidul. patria, poporul, cu care îi înconjoară minunății părinți ai acestei țări, copiii de lingă noi, pionierii de azi cresc și se formează pentru a deveni constructorii de miine ai patriei.Și e firesc să știm că întîiul gînd, cel mai luminos gind de ocrotire și încredere îl îndreaptă către copii secretarul general al partidului, președintele tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, cărora, prin fapte de muncă 

și de învățătură, prin comportare exemplară și fapte de cutezanță, pionierii și școlarii, toți copiii patriei le aduc cel mai cald omagiu de dragoste și recunoștință.
„înfiiul meu gind e Ia co

piii țării..."Născute din dragostea marelui ctitor al Românie' de azi și de mîine pentru cei ce întruchipează viitorul însuși al națiunii noastre socialiste, aceste cuvinte sint expresia celei mai înalte griji și încrederi, chezășie a adevărului că poporul român va avea urmași demni de trecutul eroic, de viitorul luminos prefigurat prin gîn- direa și fapta Partidului Comunist Român, ale conducătorului său.împrejurul nostru crește țara. Si odată cu ea — copiii. Cei cărora cravata roșie cu tricolor le deschide limpezi, fremătătoare, orizonturile viitorului.
Mihai NEGULESCU
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\a tuturor oamenilor muncii Iu Hotărîrea plenarei CC. ol P.C.R. privind \ 
\RElNVESTIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Ș IN CEA MAI ÎNALTĂ FUNCȚIE ÎN PARTID |

1------------------TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU-------------------
Cu nemărginită bucurie si profundă satisfacție, comuniștii, toti oamenii muncii . din județul Bacău au luat cunoștință de hotărîrea plenarei Comitetului Central al partidului de a vă alege la cel de-al XIII-lea Congres in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al clasei muncitoare, strălucit conducător care își consacră întreaga viață și muncă înfăptuirii celor mai înalte idealuri de propășire a României socialiste — se menționează în telegrama COMITETULUI JUDE

ȚEAN BACAU AL P.C.R.Tot ce s-a înfăptuit în această perioadă de istorie nouă, revoluționară, este nemijlocit legat de numele, fapta și gîndirea dumneavoastră cutezătoare, de munca și lupta energică ce o desfășurati cu pasiune și înalt patriotism, atribute însufle- țitoare pentru întregul nostru popor, exemplu de slujire cu credință a intereselor naționale, a cauzei nobile de construire a celei mai drepte orin- duiri sociale pe pămîntul României, Această nouă expresie a voinței partidului, a clasei noastre muncitoare dovedește încă o dată nețărmurita încredere și prețuire pe care o acordă toată suflarea românească uriașei dumneavoastră capacități de a conduce cu genială clarviziune destinele poporului, de a elabora strategia și tactica construcției socialiste în țara noastră, de a milita și acționa neobosit pentru înfăptuirea intereselor și aspirațiilor fundamentale ale întregii noastre națiuni.Susținînd din toată inima Hotărîrea plenarei Comitetului Central al partidului ca la cel de-al XIII-lea Congres dumneavoastră să l'iți reales in suprema funcție de secretar general, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bacău vă asigură, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vor urma neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru, la a cărei elaborare aportul dumneavoastră este hotărîtor, inzecindu-ne energia brațelor și a minții pentru ca județul nostru să-și aducă o contribuție mereu sporită la înflorirea patriei noastre scumpe.Asemenea întregului nostru partid 
și popor, dăm o înaltă apreciere meritelor dumneavoastră nepieritoare înscrise cu litere de aur în istoria partidului și a patriei, activității revoluționare neînfricate pe care o desfășurați de mai bine de cinci decenii, cu eroism și totală dăruire, aducînd o contribuție excepțională la lupta clasei muncitoare împotriva exploatării și asupririi, la pregătirea și desfășurarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistâ, la edificarea victorioasă a socialismului în multimilenara noastră vatră strămoșească — se relevă in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BRAȘOV AL P.C.R.Folosim și acest fericit prilej pentru a vă exprima, mult stimate tovarășe secretar general, sentimentele tuturor brașovenilor de adine respect și aleasă prețuire, impreună cu cele mai vii mulțumiri. și recunoștința noastră fierbinte pentru inegalabila și prodigioasa activitate ce o desfășurati in fruntea partidului și a tării, pentru înaltul patriotism, clarviziunea științifică și cutezanța revoluționară cu care gindiți și înfăptuiti destinele României socialiste.Reafirmîndu-ne încă o dată dorința fierbinte de a vă avea și in viitor în fruntea partidului și a tării, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu toată fermitatea pentru aplicarea în viață a orientărilor și indicațiilor pe care le-ați dat la sesiunea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și la plenara Comitetului Central al partidului, folosind prilejul adunărilor și conferințelor de dări de seamă și alegeri premergătoare Congresului al XIII-lea pentru a determina o și mai puternică mobilizare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea exemplară a sarcinilor in toate domeniile pentru ridicarea nivelului calitativ și a spiritului militant, revoluționar al întregii activități economice, politico-organizatorice și educative a organizației noastre județene de partid.

. își ex- deplina propu- Central secretar
în numele tuturor oamenilor muncii din INSTITUTUL DE CERCE

TĂRI CHIMICE BUCUREȘTI. Consiliul științific al institutului primă acordul unanim și satisfacție în legătură cu nerea plenarei Comitetului de a fi reales în funcția de . general al Partidului Comunist Român. Activitatea dumneavoastră neobosită, gîndirea creatoare realistă, s-au materializat simbolic în toate realizările obținute de poporul nostru pe multiple planuri ale vieții materiale și spirituale, în special în perioada de cînd vă aflați la conducerea partidului și statului nostru.Ca lucrători în domeniul chimiei, domeniu cu pondere mereu crescîndă în industria românească, sîntem recunoscători partidului si dumneavoastră personal pentru sprijinul constant acordat în orientarea cercetărilor noastre către domeniul de virf al acestei științe și- de mare interes pentru economia națională. Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că angrenați cu pasiune in munca noastră de cercetare și sub îndrumarea directă si permanentă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu — savant de renume internațional, vom țiuce la îndeplinire programele prioritare ale dezvoltării cercetării științifice 

și extinderii progresului tehnic pe perioada 1986—1990, vom participa mai activ prin lucrările noastre la dezvoltarea întregii industrii, la construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Intr-un singur glas cu întregul partid și popor, comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc pe străvechile meleaguri brăilene, susțin, din adin- cul inimilor, cu deplină mîndrie și însuflețire patriotică Hotărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunișt Român de a propune realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIII-lea Congres în înalta funcție de secretar general al partidului, avînd ferma convingere că prin aceasta dăm expresie unei opțiuni istorice de adincă semnificație politică, chezășie trainică a înfăptuirii neabăUite a mărețelor obiective ce prefigurează modelul dinamic și luminos al societății românești în această epocă glorioasă de mărețe împliniri socialiste — se arată in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BRAILA AL P.C.R.Subliniem și cu acest istoric prilej un adevăr scump, validat și de realitatea județului Brăila, faptul că noua devenire a patriei, uriașele progrese înregistrate in toate domeniile, prestigiul fără precedent de care se 

• Ginduri și sentimente de fierbinte dragoste, nemărginită recunoștință și adincă 
prețuire conducătorului încercat al partidului și statului, luptătorului neobosit pentru 
cauza socialismului și comunismului, pentru făurirea unei lumi a păcii și dreptății 
pe planeta noastră

• Puternice temeiuri ale înfăptuirii exemplare a politicii partidului și statului 
nostru, a unor noi și strălucite izbinzi pe drumul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a înaintării României spre comunism

• în anul jubiliar al celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistâ și al celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului vom acționa, într-o deplină unitate de gînd și faptă, cu toate energiile 
pentru propășirea pe mai departe a patriei noastre

bucură România în lume sînt strîns legate de eminenta dumneavoastră personalitate, gindire revoluționară, clarviziune, dinamism, spirit de dreptate și echitate, consacrate propășirii și înfloririi patriei noastre socialiste.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul,, așa cum ne-o cereți, să intimpinăm'cu succese deosebite istoricele evenimente din acest an — cea de-a 40-a aniversare a memorabilului act de la 23 August 1944 și Congresul al XIII-lea al partidului — pentru a asigura națiunii noastre socialiste un viitor strălucit, liber și demn.Asemenea întregului popor, oamenii muncii de naționalitate maghiară din România exprimă profunda satisfacție și acordul deplin față de Hotărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prin care se propune realegerea dumneavoastră, la cel de-al XIII-lea Congres, în cea mai înaltă funcție de partid, convinși fiind că aceasta constituie chezășia sigură a întăririi unității și coeziunii partidului, garanția împlinirii celor mai îndrăznețe proiecte și aspirații ale întregului popor, a afirmării României în rindul țărilor libere și demne ale lumii.Ne angajăm, în acest moment de înaltă vibrație patriotică, să slujim cu tot elanul, cu toată priceperea și sirguința noastră, în strînsă unitate cu întregul popor, cauza socialismului și comunismului, să întîmpinăm cu cele mai bune rezultate aniversarea a 40 de ani a victoriei revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă și antiimperialistâ de la 23 August și cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, se arată în telegrama CONSI
LIULUI OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE MAGHIARA DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA.Cu simțăminte de adincă bucurie si deplină satisfacție, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Caraș- Severin au primit Hotărîrea plenarei Comitetului Central al partidului de a propune Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român realegerea dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — eminent fiu și conducător al partidului si poporului nostru, patriot si revoluționar înflăcărat. personalitate proeminentă a vieții internaționale — în funcția supremă. de cea mai înaltă răspundere. de secretar general al partidului —- se relevă în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVE
RIN AL P.C.R.

Emanînd din voința noastră neclintită de a vă avea ani multi de acum înainte la cirma destinului istoric al României socialiste. întrunind aprobarea unanimă a comuniștilor si tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe cuprinsul patriei, propunerea privind realegerea dumneavoastră — firească expresie a prețuirii si recunoștinței cu care vă înconjurăm cu profundă dragoste și nemărginit respect — a produs un entuziasm nețărmurit pe vatra județului Caraș-Severin.Vă asigurăm, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. în aceste emoționante momente, că vom face totul pentru a înfăptui în mod exemplar sarcinile ce ne revin. în- tîmpinind cea de-a 40-a aniversare a glorioasei revoluții de eliberare socială si națională, antifascistă și antiimperialistâ si Congresul al XIII-lea al partidului cu rezultate de seamă în întreaga activitate, pentru a contribui ,în măsură tot mai mare la materializarea politicii interne si externe a partidului și statului. la ridicarea României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație.Oamenii muncii de naționalitate germană din țara noastră, alături de întregul popor, au primit cu nețărmurită bucurie și satisfacție, cu 

profundă și legitimă mîndrie știrea despre Hotărîrea recentei Plenare a Comitetului Central al partidului privind realegerea dumneavoastră la Congresul al XIII-lea al partidului in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.Dorim și cu această ocazie să ne exprimăm din nou înalta noastră prețuire, gratitudinea față de preocuparea deosebită și constantă pe care o aveți pentru înfrățirea tuturor naționalităților. pentru întărirea unității întregului popor, unitate care în anii socialismului s-a ridicat pe o treaptă superioară.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, da adeziunea deplină a oamenilor muncii de naționalitate germană față de întreaga politică internă si externă a partidului și statului nostru, de hotărîrea lor fermă de a întîmpina. împreună cu întregul popor, cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională.' antifascistă și antiimperialistâ și Congresul al XIII-lea al partidului cu noi și importante fapte de muncă, pentru ridicarea pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România, se relevă in telegrama 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE GERMA
NA DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA.Sîntem mîndri că întreaga activitate teoretică și practică, mărețele înfăptuiri obținute pe toate planurile construcției socialiste, creșterea fără precedent a prestigiului României pe arena internațională, promovarea unei politici deosebit de active pentru prietenie, colaborare, pace în lume, poartă pecetea gîn- dirii și acțiunii revoluționare a dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, care ați imprimat, în toate domeniile societății noastre, un stil de gindire și muncă dinamic, cutezător, larg deschis înnoirilor, pătruns de un înalt spirit de răspundere pentru înfăptuirea programului și politicii partidului — se menționează în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN CLUJ AL 
P.C.R.Realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al partidului constituie cea mai sigură garanție că istoricele hotărîri ce vor fi adoptate de Congresul al XIII-lea vor fi îndeplinite, că poporul român, strîns unit în jurul partidului, al dumneavoastră, mult Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, va înfăptui neabătut programele de dezvoltare economico-socială a țării, asigurînd înaintarea continuă a României spre țelurile luminoase ale socialismului și comunismului.

Urmînd ' pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, de comunist de omenie, călit la școala luptei revoluționare pentru apărarea intereselor vitale ale poporului, pentru perseverența cu care acționați pentru făurirea unei societăți în slujba omului, pentru ca patria noastră să ocupe un loc demn în rindul națiunilor lumii, oamenii muncii clujeni, cu inimile și conștiința vibrînd de cel mai fierbinte patriotism, se angajează să-și consacre întreaga capacitate, putere de muncă și creație înfăptuirii în mod exemplar a programului și politicii partidului, a indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, pentru continua dezvoltare și înflorire a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Susținem cu toată căldura inimilor realegerea dumneavoastră,\ mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al partidului, știind că tot ceea ce am realizat în perioada celor două decenii de aur ale înfloririi României, inaugurată la Congresul al IX-lea, cea mai fertilă din istoria țării, poartă amprenta gîndi- rii, cutezanței și acțiunii de excepție a dumneavoastră, îndreptățit temei 

de a numi cu vifejrantă mîndrie patriotică anii pe Care ii trăim drept „Epoca Nicolae Ceaușescu" — se arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN OLT AL P.C.R.însuflețiți de un . entuziasm fără margini, animați de sentimente de profundă stimă și recunoștință față de strălucita și prodigioasa dumneavoastră personalitate, noi, laolaltă cu toți fiii și fiicele patriei, vedem in această legitimă reinvestire garanția cea mai sigură că istoricele hotărîri ce vor fi adoptate de Congresul al XIII-lea vor fi exemplar înfăptuite, asigurînd înaintarea mai fermă, mai impetuoasă a României spre țelurile luminoase ale socialismului și comunismului, ale libertății, progresului și păcii.Este angajamentul nostru revoluționar și patriotic de a susține realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIII-lea în funcția supremă de secretar general al partidului, prin dăruire exemplară, prin muncă fără preget, pentru transpunerea în viață și în această parte a țării a politicii înțelepte a partidului, pentru a întîmpina glorioasa aniversare a jubileului celor patru decenii de libertate și demnitate a patriei și marele forum comunist cu împliniri pe măsura grandioaselor proiecții ale viitorului nostru luminos, cutezător.Susținem din adîncul ființei noastre Hotărîrea plenarei Comitetului Central cu privire la adoptarea propunerii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. ca la Congresul al XIII-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit și stimat fiu al națiunii române, ctitorul și arhitectul României moderne, eminent conducător de partid și de stat, strălucită personalitate a vieții politice contemporane, să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SA- 
LAJ AL P.C.R.Este pentru noi. ca dealtfel pentru toti membrii partidului, pentru întregul nostru popor, un nou prilej de manifestare a stimei, dragostei și profundului respect pe care le nutrim fată de dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. de înalta apreciere a nobilei activități pe care o desfășurati de peste o jumătate de secol ca militant revoluționar, de ăproape două decenii în fruntea partidului și statului, perioadă în care v-ati identificat pe de-a întregul cu interesele supreme ale patriei, ale minunatului popor român și pe care le-ați slujit și le slujiți ca nimeni altul.Este un moment de mare satisfacție si mîndrie patriotică să ne exprimăm bucuria si cea mai deplină sa- 

tisfactie pentru a vă avea și în continuare la cirma partidului, convinși fiind că in frunte cu dumneavoastră vom face ca România socialistă să strălucească si mai mult în concertul țărilor lumii, iar poporul român să dobîndească noi succese pe drumul socialismului și comunismului.Unindu-și glasul cu cel al tuturor oamenilor muncii din țara noastră, scriitorii români, maghiari, germani și de alte naționalități își exprimă entuziasta adeziune la Hotărîrea plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. Este aceasta încă o mărturie grăitoare a sentimentelor de profundă prețuire și dragoste cu care vă înconjoară întregul popor, răspunzînd astfel la tot ceea ce gindiți și înfăptuiti spre a asigura bunăstarea materială și spirituală a patriei, spre a grăbi înaintarea ei pe drumul civilizației și progresului — se relevă în telegrama UNIUNII SCRIITORILOR DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA.Bucurîndu-ne, împreună cu ceilalți slujitori ai culturii, de grija și prețuirea pe care le acordați creației consacrate transpunerii în viață a înaltelor idealuri ale socialismului și comunismului, vă asigurăm că Uniu

nea scriitorilor și toți membrii ei vor acționa cu și mai multă energie pentru a-și îndeplini sarcinile specifice. Călăuză ne vor fi îndemnurile dumneavoastră de a reflecta cu pasiune și dăruire aspectele semnificative ale realității contemporane. într-o gamă variată de stiluri și modalități artistice, de a face din cuvîntul scris un mijloc de propagare a umanismului revoluționar, de a întări si permanentiza - contactul cu făuritorii de bunuri materiale, izvor mereu renăs- cător al inspirației profunde și durabile.Comuniștii, toți oamenii muncii din 
MINISTERUL MINELOR au luat cunoștință cu vie satisfacție și imensă bucurie de Hotărîrea plenarei Comitetului Central Partidului Comunist Român din 27 iunie 1984 cu privire la realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Dînd expresie sentimentelor noastre celor mai înalte, ne exprimăm acordul deplin cu această hotărîre. convinși fiind — împreună cu toți comuniștii din patria noastră, cu întregul popor — că prezența dumneavoastră la cirma partidului și țării este chezășia realizării de noi și strălucite izbinzi pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate și al înaintării României spre comunism.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar ,, general Nicolae Ceaușescu, că acum — în pragul celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperia- listă și în întîmpinarea celui de-al XIII-lea Congres al partidului — comuniștii, toți oamenii muncii din industria minieră sînt ferm hotărîți să se mobilizeze exemplar pentru obținerea de noi și însemnate succese, pentru a da țării cit mal mult cărbune și minereuri, fiind mîndri să poată contribui, prin munca lor, la realizarea independenței energetice a țării, obiectiv pe care îl consideră o sarcină patriotică și partinică de prim ordin.Comuniștii și ceilalți oameni ai muncii de la COMBINATUL MINIER 
VALEA JIULUI au luat cunoștință cu cea mai profundă mîndrie și satisfacție de Hotărîrea plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea dumneavoastră de către Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român și își exprimă acordul unanim în legătură cu această hotărîre, o aprobă cu întreaga lor ființă, cu convingerea că ea corespunde ce

lor mai înalte idealuri și aspirații ale partidului și poporului și exprimă dragostea, devotamentul și atașamentul fără margini al tuturor com- patrioților noștri față de dumneavoastră personal1, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, patriot înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane — se arată într-o telegramă.în semn de deosebită stimă, de bucurie și fericire de a vă avea, in continuare, in fruntea partidului și statului, vă rugăm să primiți, dragă și Iubite tovarășe conducător, angajamentul nostru ferm, comunist, de a cinsti acest eveniment remarcabil din viața noastră, cu planul pe 1984 realizat și depășit la producția fizică și netă și la ceilalți indicatori cantitativi și calitativi, conștienți că prin aceasta ne vom aduce partea de contribuție la înfăptuirea marelui deziderat al obținerii independenței energetice depline a României, la creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.Județul Tulcea, asemenea tuturor zonelor- tării, a cunoscut profunde prefaceri revoluționare în anii socialismului, dezvoltarea sa fără precedent reprezentind rezultatul contribuției dumneavoastră determinante, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la stabilirea și 

înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială, pentru care, din inimă, comuniștii, toți oamenii muncii tulceni vă exprimă cele mai alese sentimente de dragoste și prețuire, înaltă recunoștință si vie gratitudine — se relevă in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TUL
CEA AL P.C.R.Realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în inalta funcție de secretai- x general al Partidului Comunist Român, la cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, reprezintă garanția sigură a înfăptuirii neabătute a politicii interne și externe a partidului și statului, a înaintării patriei pe calea socialismului și comunismului, a înfăptuirii programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Exprimîndu-ne întreaga noastră adeziune la politica internă și externă a partidului si statului nostru, stima și recunoștința pentru activitatea neobosită, pătrunsă de patos revoluționar, pilduitorul dumneavoastră exemplu de abnegație și devotament, ne angajăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu. să acționăm cu hotărîre revoluționară, cu întreaga noastră capacitate pentru a întîmpina cu noi fapte de muncă, cu rezultate deosebite în toate domeniile de activitate, cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și Congresul al XIII-lea al partidului, pentru ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație.Hotărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român ca dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales la cel de-al XIII-lea Congres. în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, prilejuiește comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din ÎNTREPRINDEREA MECANICA 
DE MATERIAL RULANT „GRIVI- 
ȚA ROȘIE" fericita ocazie de a ne exprima deplina adeziune, precum si dragostea si recunoștința ne care vi le nutrim pentru neobosita activitate pe care o desfășurati în fruntea partidului și statului nostru, pentru spiritul revoluționar care vă animă și în slujba căruia v-ați dedicat din fragedă tinerele gîndul și fapta.Animați de înaltul dumneavoastră exemplu de muncă, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că sîntem hotă- rîti să contribuim prin munca noastră la consolidarea economică a tă

rii. la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru întîmpinarea cu rezultate» pe măsura importanței pe care o acordăm mărețelor evenimente din acest an ale poporului român, aniversarea a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă de la 23 August și cel de-al XIII-lea Congres al partidului.Cu prilejul propunerii în unanimitate de către Plenara C.C. al P.C.R. din 27 iunie 1984 de a fi reales la Congresul al XIII-lea în înalta funcție de secretar general al partidului, comuniștii, toti oamenii muncii din municipiul Pitești își alătură sentimentele de aleasă stimă și înaltă prețuire înflăcăratului omagiu și urărilor pe care vi le adresează întregul partid și. popor, de a ne conduce pe mai departe cu înțelepciune și clarviziune destinele partidului, do a înfăptui viitorul de aur pe pămîntul României — comunismul — se relevă în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL PITEȘTI AL P.C.R.Cu profundă gratitudine, piteștenii vă sînt recunoscători pentru că înfăptuirile fără precedent obținute in etapa deschisă de Congresul al IX- lea al P.C.R., de fertilă și prodigioasă activitate, poartă amprenta gîndi- rii profunde, a capacității novatoare, a viziunii clare, originale a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Reînvestirea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în funcția supremă de secretar general al partidului, constituie garanția sigură a infăptuirii istoricelor hotărîri ce vor fi adoptate de către cel de-al XIII-lea Congres al partidului, in scopul accelerării dezvoltării economice și sociale a României, al ridicării ei în rîndurile țărilor dezvoltate ale lumii, pe noi trepte de progres și civilizație, spre comunism — se menționează în telegrama COMITETULUI MUNICIPAL 
BAIA MARE AL P.C.R.Folosim și acest fericit prilej spre a vă transmite, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în numele tuturor oamenilor muncii băimăreni, deosebita noastră recunoștință și cea mai înaltă considerație pentru eforturile deosebite ne care dumneavoastră, tovarășe secretar general, le consacrati progresului și prosperității patriei, bunăstării și fericirii poporului, slujirii cu abnegație și devotament a celor mai nobile aspirații ale omenirii pentru statornicirea unor principii noi de colaborare internațională, pentru destindere și pace pe planeta noastră.Comuniștii și întregul colectiv de oameni ai muncii din INSTITUTUL 
DE INGINERIE TEHNOLOGICA ȘI 
PROIECTĂRI DE ÎNTREPRINDERI 
CONSTRUCTOARE DE MAȘINI —
I.P.C.M.,  au primit cu o deosebită bucurie și satisfacție ho- tanrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iunie 1984 de a se propune celui de-al XIII-lea Congres al partidului realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. Perioada de cînd dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului nostru, revoluționar încercat, cunoscut pe meridianele globului ca un luptător neobosit pentru cauza socialismului și prieteniei între popoare, vă aflați în fruntea partidului și statului nostru. a constituit și pentru Institutul de inginerie tehnologică și proiectări de întreprinderi constructoare de mașini — I.P.C.M. o adevărată epocă de realizări și succese în activitatea de proiectare a întreprinderilor constructoare de mașini.Expresia adeziunii noastre depline la propunerea de alegere a dumneavoastră in funcția de secretar general al partidului o va constitui activitatea noastră viitoare de materializare a prețioaselor dumneavoastră indicații privind dezvoltarea ramurilor prioritare ale construcției de mașini, introducerea de noi tehnologii, utilizînd cu precădere mecanizarea, automatizarea și robotizarea proceselor de producție și reducerea consumurilor de materii . prime și materiale.Comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea „AUTOMATICA" au urmărit cu viu interes lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român și. în deplină unanimitate, își însușesc Hotărîrea plenarei Comitetului Central privind realegerea dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, revoluționarul încercat . și umanistul înflăcărat, luptătorul neobosit, care și-a dedicat întreaga viață slujirii intereselor și aspirațiilor poporului român, de către Congresul al XIII- lea al partidului în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.Exprimîndu-ne întreaga adeziune și _ deplina aprobare față de acest măreț eveniment, permiteți-ne. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ne manifestăm și cu acest prilej sentimentele de înaltă prețuire, dragoste și recunoștință pe care le nutrim pentru dumneavoastră,. pentru rolul hotărîtor pe care îl aveți în elaborarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, în elaborarea și înfăptuirea întregii opere istorice de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, de ridicare necontenită a tării noastre pe trepte tot mai înalte de civilizație și progres, în creșterea prestigiului României socialiste pe plan mondial, a politicii ei de pace, prietenie și colaborare cu toate statele lumii.
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î Marea Adunare Națională, dînd glas voinței întregii națiuni, a exprimat | 
i entuziasta adeziune față de Hotărîrea plenarei CC al P.CR. cu privire la; 
; REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU J

i IN ÎNALTA FUNCȚIE DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI j

■---------------------------- LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE------------------------------ '

Expunerea asupra Programului de alimentație științifică 
a populației 

prezentată de tovarășa ALEXANDRINA GĂINUȘE, 
viceprim-ministru al guvernului

Mult stimate tovarășe Nicolac 
Ceaușescu,

Secretar general al Partidului Co
munist Român,

Președintele Republicii Socialiste 
România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe deputate și depu- 
tafi,Vă rog să-mi permiteți ca, din împuternicirea guvernului, să prezint Marii Adunări Naționale, spre dezbatere și adoptare. Programul de a- limentație științifică a populației.Elaborat pe baza indicațiilor și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae1 Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, programul se înscrie în mod armonios în politica generală a partidului și statului nostru, politică al cărei țel suprem îl constituie a- sigurarea bunăstării materiale și spirituale a poporului, ridicarea permanentă a calității vieții și este menit să contribuie la satisfacerea e- chilibrată a cerințelor de consum a- limentar ale tuturor membrilor societății.Prin conținutul și orientările sale, programul reprezintă o puternică expresie a -grijii statornice și preocupării permanente a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru asigurarea sănătății populației și ridicarea nivelului ei de trai, pentru înfăptuirea cerințelor noii calități și în acest domeniu esențial al vieții noastre sociale.întregul nostru partid și popor înconjoară cu dragoste, stimă și deosebit respect pe secretarul general al partidului, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, personalitate proeminentă a contemporaneității. omul care și-a consacrat și își consacră întreaga viată și activitate asigurării binelui și fericirii națiunii noastre, afirmării tot mai puternice a României socialiste in lume ca stat independent și suveran, cauzei socialismului, păcii și colaborării între state.O vie expresie a acestei înalte recunoașteri a meritelor de excepție pe care mult stimatul nostru conducător le are în fața partidului și a poporului o reprezintă și hotărîrea adoptată în unanimitate și într4o atmosferă de vibrant patriotism de recenta plenară a Comitetului Central al partidului cu privire la realegerea de către Congresul al XlII-lea, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, a celui mai iubit fiu al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Asemenea întregului partid și popor, cu toții am primit cu deplină satisfacție si nestrămutată încredere hotărîrea plenarei Comitetului Central și ne exprimăm ferma convingere că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului dă expresie voinței unanime a întregii noastre națiuni, constituie un puternic factor de întărire necontenită a rolului conducător al partidului, reprezintă chezășia sigură a înfăptuirii în totalitate a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare a României spre comunism, a realizării exemplare a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru.

Stimate tovarășe și stimați to
varăși,Programul pe care îl supunem dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale are un profund caracter științific și realist, revoluționar. El se întemeiază riguros pe recomandările științei, ține seama de obi-

Din cuvîntulîn cuvintul său, deputatul Eugen 
Proca a spus: Vă rog să-mi per* miteți' mai întîi ca. în numele cadrelor medicale, al întregului personal care lucrează în domeniul sănătății, să exprim marea bucurie și adînca satisfacție pentru hotărîrea adoptată in unanimitate de recenta plenară a Comitetului Central privind realegerea. de către Congresul al XlII-lea, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii române, conducătorul încercat al partidului și poporului. personalitate proeminentă a lumii contemporane. Sintem încredințați că prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului reprezintă cea mai înaltă garanție a înaintării neabătute a patriei noastre pe drumul luminos al progresului și civilizației, al socialismului și comunismului.Referindu-se la Programul de alimentație științifică a populației, inițiat și elaborat sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, document larg dezbătut de masa de oameni ai muncii, de întreaga populație, care reflectă o dată mai mult grija conducerii partidului nostru fată de om și nevoile sale, vorbitorul a arătat că în anii construcției socialiste, ca urmare a marilor transformări economico-sociale. a ridicării nivelului de trai, posibilitățile crescute de asigurare cantitativă și calitativă a alimentației au favorizat îmbunătățirea valorii biologice a po- 

ceiurile, tradițiile și specificul de consum ale poporului nostru, ca și de experiența acumulată pe plan mondial. Programul stabilește direcțiile în care cercetarea științifică, a- gricultura, industria alimentară, comerțul și alimentația publică vor trebui să acționeze pentru realizarea prevederilor sale, precum și formele de educare a populației în spiritul unei alimentații raționale.în concepția partidului și statului nostru. Programul de alimentație științifică a populației urmărește să creeze echilibrul dintre ceea ce omul consumă efectiv și nevoile sale nutritive reale, in raport de condițiile de muncă și de viață.Aceasta presupune asigurarea unei alimentații corespunzătoare pe an- - samblul tării și in profil teritorial, pe diferite categorii de populație, atît sub aspectul caloric, cit și al substanțelor nutritive componente. Totodată, aceasta implică promovarea în producție și consum a produselor agroalimentare care contribuie la îmbunătățirea și modernizarea structurii alimentației, în condițiile participării fiecărui județ, municipiu și- oraș, a fiecărei comune la asigurarea resurselor necesare satisfacerii nevoilor de consum ale populației din aria sa teritorială.Garanția înfăptuirii obiectivelor acestui program o reprezintă munca harnicului nostru popor, liber și stăpîn pe destinele sale, dezvoltarea puternică a economiei naționale, înfăptuirea mărețelor prevederi ale Directivelor Congresului al -XlII-lea al partidului nostru.
Stimați tovarăși,Știința și practica medicală furnizează nenumărate exemple privind efectele nocive asupra stării de sănătate ale consumului exagerat și necontrolat de grăsimi, produse zaharoase și derivate din cereale, care favorizează obezitatea, bolile cardiovasculare. diabetul și alte maladii.în scopul înlăturării unor asemenea efecte nefavorabile.' a dezechilibrelor alimentare în general, provocate de excese sau carențe în consum, prin prezentul program se stabilește necesarul fiziologic de calorii, de substanțe nutritive, elemente minerale și vitamine, corelat cu structura populației, tradițiile de consum și condițiile de muncă și de viață din tara noastră.Doresc să menționez că. deși organismele de specialitate ale O.N.U., pe baza calculelor efectuate, recomandă pentru tara noastră un consum zilnic de circa 2 650 calorii pe locuitor, în program s-a prevăzut menținerea unui nivel mediu de 2 800—3 000 calorii, avînd în vedere tradițiile de consum ale poporului român și nivelurile realizate pină in prezent.în lumina acestor orientări și prevederi, apar ca total nefondate și tendențioase acele afirmații făcute de unele cercuri de peste hotare, potrivit cărora, prin prezentul program, s-ar urmări uniformizarea și raționalizarea alimentației populației.
Stimați tovarăși,îndeplinirea prevederilor cuprinse în program este nemijlocit condiționată de adoptarea unor măsuri ferme și eficiente de către toate ministerele, organele centrale și locale, care prin activitatea lor participă la buna aprovizionare cu produse alimentare a populației.Sarcini deosebite revin in acest fel Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care trebuie să acționeze pentru lărgirea și diversificarea bazei de materii prime, îmbogățirea gamei sortimentale de semipreparate și produse gata preparate, creșterea producției de aii- 
participanților porului nostru. Datorită acestui fapt, durata medie de viață a crescut la peste 70 de ani, dezvoltarea fizică a tineretului a atins parametri superiori. Au dispărut o serie de boli cauzate de o alimentație carențială : pelagra, stările de subnutriție și altele. Dar, în același timp, noile condiții de muncă și viată, progresul tehnic, marile realizări in toate domeniile. printre care mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, creșterea gradului de urbanizare, ca și alți factori, au favorizat sedentarismul. reducerea nevoilor energetice ale organismului, paralel cu un consum alimentar superior. Toate acestea au determinat o mutație în structura îmbolnăvirilor, cu o creștere a frecvenței unor stări de boală cauzate de un comportament alimentar inadecvat.Considerăm că Programul privind alimentația științifică a populației constituie un valoros îndrumar și un prețios ajutor nu numai în asigurarea unei alimentații corespunzătoare, dar în însăși activitatea noastră de apărare și promovare a sănătății poporului, a unei noi calități a vieții.La fundamentarea normelor de alimentație științifică o contribuție de maximă însemnătate o au institutele și centrele de cercetare științifică, activitatea lor desfășurată sub directa coordonare și conducere a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, căreia îi exprimăm caldele noșstre mulțumiri, recunoștința profundă pentru modul magistral în care îndrumă cercetarea științifică 

mente dietetice și pentru copii, ■ mărirea gradului de stabilitate a produselor și îmbunătățirea calității a- cestora.în orientarea populației spre o a- limentație științifică, un rol însemnat revine comerțului socialist, care trebuie să asigure repartizarea judicioasă in teritoriu a fondului de marfă. în strinsă corelație cu resursele și tradițiile fiecărui județ, dezvoltarea. profilarea și specializarea rețelei comerciale, realizarea condițiilor pentru păstrarea calității produselor, instaurind ferm principiile de etică și echitate in vinza- rea mărfurilor, precum și evitarea risipei de orice fel,în alimentația publică și consumurile colective este necesar să se a- sigure îmbunătățirea rețetelor de fabricație a preparatelor culinare, elaborarea de noi rețete pe baza cerințelor alimentației științifice, acționîndu-se pentru un consum sporit de legume și fructe, paste făinoase, orez, produse lactate, ouă și pește.Caracterul dinamic, în continuă schimbare, al nevoilor de consum a- limentar impune dezvoltarea corespunzătoare a cercetării științifice în domeniul nutriției, în vederea adaptării permanente a cerințelor de a- limentație la evoluția și mutațiile demografice și socioprofesionale din tara noastră. în strînsă legătură cu resursele agroalimentare.Totodată, este necesar să fie a- profundate și amplificate cercetările de genetică, fiziologie și biochimie, pentru crearea de noi rase de animale, precum și de noi soiuri de cereale, plante tehnice, legume și fructe, cu calități tehnologice îmbunătățite și conținut ridicat în substanțe nutritive.Pentru cunoașterea și aplicarea unitară a prevederilor prezentului program, o condiție de bază o constituie pregătirea și perfecționarea profesională continuă a personalului din toate sectoarele de activitate care au sarcini în acest domeniu, educarea tinerelor generații în cadrul tuturor formelor de în- vățăniînt, formarea la fiecare cetățean a deprinderilor de alimentație științifică, ca factor principal în asigurarea sănătății.în acest scop, Ministerul Educației și învățămîntului. Ministerul Sănătății, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, organizațiile de tineret, de sindicat și de femei, presa. radioteleviziunea vor desfășura o susținută activitate educativă pentru explicarea în rindul maselor a principiilor și regulilor alimentației științifice, pentru mobilizarea acestora la înfăptuirea autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale, pentru creșterea răspunderii fiecărui cetățean în realizarea alimentației sale și a familiei, pentru gospodărirea cu chibzuință a produselor.
Stimați tovarăși deputați.Asigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președinte al Republicii, că, urmînd exemplul dumneavoastră de muncă neobosită, de dăruire și pasiune revoluționară, de înaltă răspundere cu care ve- gheați la destinele țării, la bunăstarea. progresul și civilizația poporului român, sîntem hotărîți să’facem totul, să acționăm cu întreaga noastră energie., și fermitate, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a prevederilor prezentului program.Rog Marea Adunare Națională să adopte Programul de alimentație științifică a populației, care constituie un obiectiv important în creșterea calității vieții și asigurarea bunăstării întregului popor.

la dezbateripusă în slujba omului, a vieții, a progresului multilateral al patriei, în încheiere, vorbitorul a spus : Declarîndu-mă întru totul de acord cu prevederile acestui important document. pe care îl voi vota cu toată convingerea, vă rog să-mi permiteți să exprim, în fața conducerii partidului, a Marii Adunări Naționale angajamentul deplin al întregului personal care lucrează în domeniul ocrotirii sănătății că vom acționa în mod exemplar pentru a îndeplini sarcinile ce ne revin din Programul de alimentație științifică a populației, că vom răspunde cu devotament la realizarea în practică a prevederilor sale.Programul de alimentație științifică a populației, supus dezbaterii Marii Adunări Naționale, reflectă aplicarea cu consecvență a politicii profund științifice a partidului nostru, a concepției de largă perspectivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, privind ridicarea continuă a calității vieții întregului popor, a spus deputata Vasilica Vlad,Oamenii muncii din județul Tulcea sint hotărîți să nu precupețească nici un efort pentru transpunerea lui în fapt, pentru înfăptuirea neabătută a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central al partidului nostru, pentru creșterea bunăstării întregului popor.

în încheiere, doresc să exprim deplina aprobare față de Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul al XlII-lea al partidului în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, văzînd în această reîn- vestire garanția sigură a înaintării noastre ferme pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Luînd cuvintul, deputatul Țeo- 
dor Roman a spus : Preocuparea statornică a partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico- materiale a socialismului, ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, creșterea calității vieții și asigurarea unei stări bune de sănătate a cetățenilor patriei își găsesc o nouă și concludentă confirmare în Programul de alimentație științifică a populației. Acest program, elaborat sub directa dumneavoastră îndrumare. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se constituie ca parte integrantă a politicii partidului și statului nostru, dă expresie înaltului umanism socialist, grijii permanente față de om și nevoile sale.Anii luminoși ai socialismului, marile transformări petrecute cu deosebire in perioada cea mai înfloritoare din istoria patriei — purtînd numele celui care i-a imprimat spiritul său profund revoluționar — „Epoca Ceaușescu" — au făcut ca Teleormanul să devină un județ in- dustrial-agrar.Pentru toate aceste mărețe înfăptuiri, cetățenii județului Teleorman adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu, din adîncul inimilor, cele mai calde mulțumiri, profunda lor recunoștință. împreună cu întregul popor, locuitorii județului nostru trăiesc momente de vibrantă bucurie și satisfacție pentru hotărîrea adoptată recent de plenara Comitetului Central ca la Congresul al XlII-lea al partidului, dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului român, să fiți reales în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, văzînd în aceasta cea mai sigură garanție a înfloririi necontenite a patriei noastre socialiste.A fost relevat, apoi, faptul că programul supus dezbaterii și adoptării Marii Adunări Naționale este menit să contribuie la satisfacerea nevoilor de consum în corelație cu posibilitățile economiei, să asigure o alimentație echilibrată pe ansamblul țării și în profil teritorial, să stimuleze participarea fiecărui județ, oraș, comună, gospodărie la realizarea necesarului de produse agroalimentare. în acest cadru, vorbitorul a evidențiat măsurile ce se întreprind în județul Teleorman pentru sporirea producției agricole, valorificarea superioară a resurselor locale, diversificarea produselor agroalimentare, întărirea responsabilității fiecărei localități în parte în ceea ce privește ăutoapro- vizionarea.In cuvîntul său, deputatul Fer
dinand Nagy a subliniat că Programul de alimentație științifică a populației. "inițiat și elaborat cu contribuția nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele tării, scoate în evidență și acum, ca de fiecare dată, grija statornică a partidului nostru pentru creșterea venitului national si avuției naționale, accelerarea proceselor și fenomenelor care caracterizează noua calitate a muncii si vieții.O caracteristică importantă a acestui document, a subliniat vorbitorul, o constituie asigurarea corelării necesităților fiziologice ale întreținerii raționale a vieții și sănătății oamenilor muncii cu planurile de dezvoltare și diversificare a producției bunurilor de consum, de repartizare pe teritoriul tării a fondului de mărfuri agroalimentare. cu cerințele autoconducerii și autoaprovizionării în fiecare județ Și localitate.Actionînd pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la producțiile de cereale și plante tehnice, de legume și fructe, de carne, lapte, ouă si celelalte produse agrozootehnice. care stau la baza alimentației populației. în sectorul industriei alimentare vom munci cu și mai multă hotărîre pentru diversificarea gamei structurale de produse, care să satisfacă cerințele unui consum alimentar civilizat, sănătos. în care ponderea alimentelor de, proveniență vegetală să răspundă la cerințele exigente ale dezvoltării armonioase. fizice si intelectuale a omului. menținerii capacității sale de muncă.Asigur Marea Adunare Națională că oamenii muncii din agricultură vor acționa cu toată energia pentru înfăptuirea întocmai a prevederilor cuprinse in Programul de alimentație științifică a populației si vor face totul pentru a-și aduce o contribuție tot mai mare la înfăptuirea marilor obiective stabilite de Congresul al Xlî-lea Si Conferința Națională ale partidului.Vă rog să-mi permiteți — a spus vorbitorul — să dau expresie satisfacției. bucuriei si mîndriei patriotice fată de hotărîrea adoptată în unanimitate la recenta plenară a Comitetului Central privind realegerea de către Congresul al XlII-lea a -iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în funcția supremă de secretar general ăl partidului. Această hotărîre este dorința fierbinte a întregii națiuni, a tuturor fiilor tării, fără deosebire de naționalitate, cea mai sigură garanție a înfăptuirii neabătute a programelor de înflorire și propășire a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.Una din preocupările fundamentale ale partidului și statului nostru o constituie păstrarea și dezvoltarea stării de sănătate și a

vigorii poporului nostru, a arătat deputata Elena Noe.Programul de alimentație științifică a populației, elaborat din inițiativa și sub îndrumarea nemijlocita a tovarășului Nicolae Ceaușescu, creează premisele necesare atit satisfacerii depline a nevoilor de consum ale populației, cît și prognozării și realizării unei producții agroalimentare in lumina planului de auto- conducere și autoaprovizionare în profil teritorial.In îndeplinirea Programului de alimentație' științifică a populației, sarcini de cea mai mare răspundere revin organelor de condu'cere în profil teritorial. în calitate de prim-șe- cretar al Comitetului de partid al sectorului 6 și președinte al Comitetului executiv al consiliului popular, doresc să asigur conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, că vom munci cu toată energia și dăruirea pentru îndeplinirea exemplară a programului. în continuare, deputata a înfățișat măsurile ce urmează a fi luate pentru prelucrarea superioară a materiilor prime, punerea la dispoziția populației din Capitală a unor cantități sporite de produse lactate și de panificație intr-un sortiment cît mai diversificat, desfacerea unor cantități sporite de cartofi, legume și fructe în stare proaspătă, diver- sificind totodată sortimentul de conserve, asigurarea fondului de mărfuri agroalimentare. care să permită. pentru populația sectorului, realizarea echilibrului nutrițional științific determinat.în încheiere, doresc să exprim totala adeziune la Programul de alimentație științifică a populației și să exprim angajamentul tuturor locuitorilor sectorului 6 al Capitalei de a acționa cu toată răspunderea, în spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central, pentru înfăptuirea prevederilor stabilite în vederea creșterii bunăstării și propășirea întregului popor.Deputatul Țuduce Melenti a spus în cuvîntul său : Doresc să-mi exprim de la început acordul deplin fată de documentele supuse dezbaterii actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, documente care oglindesc preocuparea consecventă a partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea bunăstării, materiale și spirituale a poporului — toiul -suprem al întregii politici a partidului nostru.Ca reprezentant al lucrătorilor de pe ogoarele ialomițene — a spus vorbitorul — permiteți-mi să vă aduc cele mai profunde mulțumiri, din partea celor ce trăiesc și muncesc intr-o străveche vatră de pîine a tării, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija deosebită ce o acordați agriculturii românești, ca ramură de bază a economiei naționale, vieții și activității tuturor oamenilor muncii de la sate.Mobilizatoarele dumneavoastră chemări, de a întîmpina cu rezultate remarcabile cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă, și antiim- perialistă și Congresul al XlII-lea al partidului, au găsit un larg ecou în rindul celor ce muncesc în I.A.S. Ograda, care raportează că au efectuat în totalitate și în condiții de cea mai bună calitate lucrările agricole de sezon, preliminînd obținerea la culturile păioase a unor producții superioare anilor precedenti.în numele tuturor locuitorilor din frumoasa cîmpie timișeanâ aduc cele mai călduroase mulțumiri ctitorului României socialiste moderne, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija ce o purtați fată de progresul și bunăstarea poporului, pentru marile împliniri economico-sociale din cele aproape două decenii de cînd vă aflați în fruntea partidului și statului nostru, a spus deputata 
Marioara Siminiuc. ° expresie elocventă a grijii permanente pentru prezentul și viitorul națiunii noastre este și Programul de alimentație științifică a populației. După ce a înfățișat rezultatele bune 

obținute de locuitorii comunei Giar- mata, județul Timiș, deputata a spus : Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru a fi la înălțimea răspunderilor ce ne revin. în spiritul programului. în asigurarea aprovizionării corespunzătoare a populației, in îndeplinirea integrală a sarcinilor privind livrările la fondul de stat, actionînd cu hotărîre pentru dezvoltarea. modernizarea și diversificarea producției agroalimentare. precum și pentru promovarea susținută a principiilor alimentației științifice in rindul cetățenilor din comună.Exprimîndu-mi deplinul acord cu prevederile Programului privind ali- rqentația științifică a populației, asigur Marea Adunare Națională că, pornind de la rezultatele obținute pină în prezent, vom acționa cu toată hotărîrea pentru aplicarea lui în viață, pentru înfăptuirea indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la recenta plenară a Comitetului Central al partidului. deputata Ana : în atmosfera deprilejuită de Ho-
Luind cuvîntul,

Mureșan a spusputernic entuziasm . _____  ...tărirea recentei plenare a Comitetului Central al partidului privind realegerea la Congresul al XlII-lea al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar general, vă rog să-mi îngăduiți ca, de la inalta tribună a Marii Adunări Naționale. în numele tuturor oamenilor muncii din comerțul socialist, să dau glas sentimentelor de mare bucurie, de profundă satisfacție și mindrie patriotică față de această hotărîre, care exprimă voința unanimă a întregului nostru parțid și popor.în realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului. revoluționar dirz și patriot înflăcărat, erou intre eroii neamului, minunat exemplu de muncă' și de viață, de clarviziune politică și științifică, strălucit om de stat, personalitate de frunte a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a luptei pentru pace și colaborare între popoare, vedem chezășia înfloririi multilaterale a națiunii noastre.Dezbaterea Programului de alimentație științifică a populației, elaborat din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se înscrie în preocupările consecvente ale conducerii partidului și statului, pentru a asigura o calitate nouă, superioară, a vieții poporului nostru.Folosesc acest prilej pentru a aduce tovarășului Nicolae Ceaușescu. din partea tuturor oamenilor muncii din comerțul socialist, cele mai calde mulțumiri și nemărginita noastră recunoștință pentru orientările și indicațiile de excepțională importanță privind sporirea și diversificarea producției bunurilor de consum, perfecționarea continuă a activității comerciale și ridicarea bunăstării poporului.Este o mare bucurie să exprim. în același timp, sentimentele de aleasă stimă și profundă gratitudine tovarășei Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului, eminent om de știință și savant de înalt prestigiu internațional, care se preocupă îndeaproape și sprijină permanent aplicarea cuceririlor științei și tehnologiilor moderne în ramurile producătoare de bunuri de consum, precum și realizarea obiectivelor de creștere a nivelului de trai.Programul de alimentație științifică a populației situează in centrul atenției omul și nevoile sale, satisfacerea lor la un nivel calitativ superior, în concordanță cu recomandările științei, cu cerințele de menținere a sănătății membrilor societății noastre.în strînsă colaborare cu unitățile alimentare, comerțul socialist va acționa pentru a pune la dispoziția populației o gamă sortimentală mai diversificată, realizată pe rețete noi și cu parametri calitativi superiori.în încheiere, deputata a exprimat angajamentul oamenilor muncii din comerțul socialist de a acționa cu toată hotărîrea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin 

din program, document de excepțională importantă menit să contribuie la menținerea sănătății și puterii de muncă a fiecărui cetățean, la dezvoltarea armonioasă, fizică și psihică a întregului nostru popor.în cuvîntul său, deputata ||eana 
Cherebetiu a arătat ca Programul de alimentație „rațională, elaborat din inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, constituie pentru toate categoriile de oameni ai muncii din județul Mureș implicate in materializarea lui' un cadru larg de acțiune, in conformitate cu tradițiile. obiceiurile și specificul acestor meleaguri. Vorbitoarea s-a referit la preocupările unităților 'agricole din consiliul unic agroindustrial Tirgu Mureș, unde iși desfășoară activitatea, pentru îndeplinirea o- biectivelor programului, arătind că prin structura planurilor de. cultură și a efectivelor de animale, prin producțiile planificate se realizează importante cantități de produse a- groalimentare.i necesare hrănirii raționale a populației.în încheiere, vorbitoarea a spus : în numele alegătorilor pe care ii reprezint — români, maghiari, germani și de alte naționalități ■— ne angajăm, in spiritul orientărilor stabilite de recenta plenară a Comitetului Central al partidului, că vom face totul pentru transpunerea in viată a hotăririlor și măsurilor a- doptate, in scopul creșterii bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru.Vă rog să-mi permiteți să dau expresie' sentimentelor de fierbinte dragoste, de aleasă stimă ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor din județul Dîmbovița față de dumneavoastră. mult stimate, tovarășe secretar general, revoluționar consecvent și patriot înflăcărat, cel mai iubit fiu ăl națiunii, conducător încercat al partidului și poporului ro-j mân — a spus in cuvintul său depu-. tatui pantelimon Găvânescu. Exprim, totodată, entuziasmul nostru deplin față de hotărîrea recentei plenare a Comitetului Central al partidului ca la Congresul al XlII- lea să fie reales, in funcția 'supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. tovarășul Nicolae Ceaușescu. garanție sigură a mersului nostru înainte, ferm și plin de izbînzi. pe calea progresului și. prosperității.în continuare, vorbitorul a subliniat că Programul de alimentație științifică a populației, elaborat din inițiativa si sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu. se integrează organic in hotărîrile Congresului al Xlî-lea al partidului, in concordantă cu țelul fundamental al politicii partidului nostru cu privire la asigurarea tuturor condițiilor pentru creșterea bunăstării si prosperității ponorului român.Referindu-se apoi la răspunderea ne care o au unitățile administrativ teritoriale pentru asigurarea unei a- limcntatii corespunzătoare a populației. vorbitorul a spus : Desprindem cu claritate datoria de a ne preocupa mai energic de valorificarea superioară a resurselor existente si in județul Dîmbovița, pentru creșterea potențialului productiv al agriculturii, dezvoltarea si 'modernizarea unităților din industria alimentară. pentru intensificarea participării gospodăriilor populației, la a- sigurarea resurselor de consum.Ca o expresie a înfăptuirii politicii partidului și statului nostru de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor patriei, și județul nostru s-a dezvoltat continuu, ceea ce permite satisfacerea cerințelor populației, sporirea an de an a volumului desfacerii de mărfuri alimentare.în încheiere. îngăduiți-mi. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă încredințez că, sub conducerea organelor si organizațiilor de partid, toți locuitorii județului Dîmbovița vor face totul pentru aplicarea neabătută în viată a Programului de alimentație științifică angajîndu-ne să întîmpinăm cu succese deosebite a 40-a aniversare a eliberării patriei si Congresul al 'XTlI-lea al Partidului Comunist Român.



SCiNTEIA - sîmbată 30 iunie 1984 PAGINA 5

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
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(Urmare din pag. I)ovaționat îndelung. Minute în șir, în picioare, toii cei prezenți in rotonda Marii Adunări Naționale au scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, exprimînd din nou înalta considerație față de dinamismul revoluționar, clarviziunea științifică și fierbintele patriotism cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu conduce, de aproape două decenii, destinele națiunii noastre socialiste, deplina convingere că reînvestirea sa in această înaltă funcție reprezintă continuarea statornică a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, ridicării neîntrerupte a patriei pe noi culmi de civilizație si progres, de creștere a prestigiului României socialiste pe arena mondială.In continuare, la propunerea Biroului M.A.N., deputății au aprobat ca proiectul de Lege privind tipizarea și standardizarea produselor, construcțiilor și tehnologiilor, normarea tehnică a consumurilor materiale și energetice, ridicarea calității produselor, înscris pe ordinea de zi a sesiunii, să fie supus dezbaterilor Marii Adunări Naționale într-o viitoare sesiune. S-a votat, de asemenea, ca pe ordinea de zi a sesiunii' să fie inclusă validarea alegerii unui deputat.S-a trecut la dezbaterea următoarelor puncte ale ordinii de zi :
1. Validarea alegerii unui deputat 

in Marea Adunare Națională,
2. Programul de alimentație știin

țifică a populației.
3. Proiectele de legi pentru apro

barea decretelor cuprinzînd norme 
eu putere de lege emise de Consiliul 
de Stat după sesiunea a opta a Ma
rii Adunări Naționale.La primul punct, tovarășul Ion Sîrbu. președintele. Comisiei de validare. a prezentat raportul acestei comisii privind validarea alegerii ținui deputat in M.A.N,Marea Adunare Națională , a validat. în unanimitate, alegerea tovarășului Ion Radu ca deputat in Circumscripția electorală nr. 23 Chitila, municipiul București.în. continuare, deputatul ales a depus jurămintul de credință si devotament fată de Republica Socialistă România.

în cadrul următorului punct de pe

H
pentru aprobarea Programului 

de alimentație științifică a populațieiMarea Adunare Națională a Republicii Socialiste România, luind în dezbatere Programul de alimentație științifică a populației, elaborat pe baza indicațiilor și sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. constată că. prin prevederile, ce .e cuprinde, programul se înscrie in mod armonios în politica generală a partidului șl statului nostru — al căii țel suprem îl constituie asigura- a bunăstării materiale și spirituale poporului, ridicarea permanentă a lității vieții — și este menit să con- buie la satisfacerea echilibrată a ■jrințelor de consum alimentar ale rturor membrilor societății.Avind la baza prevederilor sale recomandările științei, obiceiurile, tradițiile și specificul cerințelor de consum ale populației din tara noastră, ca și experiența pe plan mondial și urmărind asigurarea unei alimentații raționale, programul stabilește, totodată, direcțiile în care cercetarea științifică, agricultura, industria alimentară, comerțul, alimentația publică trebuie să acționeze pentru realizarea integrală a obligațiilor ce le revin.Pornind de la însemnătatea deosebită pe care o are acest program- 

ordinea de zi. tovarășa Alexandrina Găinușe. viceprim-ministru al guvernului. a prezentat expunerea a- supra Programului de alimentație științifică a populației.La discuții asupra programului au luat cuvîntul deputății Eugen Proca, Vasllica Vlad, Teodor Roman, Ferdinand Nagy, Elena Nae, Tuduce Melenti, Marioara Siminiuc, Ana Mureșan, Ileana Cherebetiu, Pante- limon Găvănescu.în deplină unanimitate, deputății au exprimat adeziunea lor totală, a alegătorilor pe care ii reprezintă, la Hotărîrea plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea de către Congresul al XIII-lea al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, e- minent ginditor revoluționar, strălucit exponent al virtuților si vocației creatoare ale poporului român, genial ctitor al României moderne, in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. Ei au subliniat că văd în această hotărire o nouă expresie a dragostei și recunoștinței cu care comuniștii. întregul nostru partid si popor îl înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. o garanție a transpunerii în viată cu fermitate și pasiune revoluționară a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.In cadrul dezbaterilor, vorbitorii au evidențiat cu putere faptul că Programul de alimentație științifică a populației, elaborat din inițiativa si sub îndrumarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. reflectă grija statornică a partidului si statului nostru pentru ridicarea necontenită a nivelului de trai, a calității vieții tuturor membrilor societății' noastre, în condițiile evitării oricărei risipe. Cei ce au luat cuvîntul au subliniat că la baza înfăptuirii Programului de alimentație științifică a populației se află marile realizări obținute de oamenii muncii din industrie, agricultură. si din celelalte ramuri ale economiei naționale in anii construcției socialismului, precum si transpunerea fermă in viată a hotărîrllor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.După încheierea dezbaterilor, tovarășul Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale, a supus votului deputaților proiectul de ho- 
OTĂRÎI

pentru determinarea unei alimentații științifice a populației.Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România hotărăște:1. Se aprobă Programul de alimentație științifică a populației.2. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, celelalte ministere și organe centrale cu sarcini in domeniul producerii și desfacerii de bunuri' de consum agroalimentare, precum și consiliile populare trebuie să ia măsuri ca toate unitățile subordonate să asigure lărgirea și diversificarea bazei de materii prime agroalimentare și valorificarea lor superioară, intensificarea cercetării privind nivelul și structura alimentației populației pe zone geografice, categorii de virată Si profesii, crearea de noi tipuri de produse alimentare, îmbogățirea gamei sortimentale de produse semipreparate și preparate, creșterea producției de alimente dietetice. asigurarea unui larg fond de marfă și dezvoltarea rețelei de desfacere a mărfurilor alimentare, asigurarea satisfacerii echilibrate a cerințelor de consum ale populației.3. Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru înfăptuirea prevederilor programului, urmărind realizarea integrală a resurselor de produse agroalimentare, diversificarea și îmbună

tărîre referitoare la Programul de alimentație științifică a populației, care a fost anterior supus dezbaterii publice și îmbunătățit pe baza propunerilor oamenilor muncii.Marea Adunare Națională a a- doptat, în unanimitate, Hotărîrea pentru aprobarea Programului de alimentație științifică a populației.Trecîndu-se la ultimul punct de pe ordinea de zi. tovarășul Dumitru Apostoiu. secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, a prezentat expunerea asupra proiectelor de legi pentru aprobarea decretelor cuprin- zind norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat după sesiunea a opta a Marii Adunări Naționale.Raportul Comisiei constitutionale și juridice, care a avizat favorabil proiectele de legi pentru aprobarea decretelor emise de Consiliul de Stat, a fost prezentat de tovarășul loan Sălăjan. președintele comisiei.La încheierea discuției pe articole, Marea Adunare Națională a votat în unanimitate proiectele de legi.Președintele Marii Adunări Naționale a declarat închisă sesiunea a noua a celei de-a opta legislaturi.Deputății și invitații au salutat cu aceeași căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. au exprimat din nou, prin vii și puternice aplauze, deplinul. acord față de propunerea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și Hotărîrea plenarei Comitetului Central privind realegerea sa in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, .văzînd în aceasta chezășia înfăptuirii neabătute a Programului partidului, a obiectivelor pe care le va stabili Congresul al XIII-lea. obținerii unor noi si strălucite izbînzi pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Totodată, reprezentanții poporului în forul suprem legislativ al tării au exprimat hotărîrea muncitorilor, lucrătorilor de pe ogoare, intelectualității. a tuturor făuritorilor de bunuri materiale și spirituale de a~si amplifica eforturile pentru a întîmpina marile evenimente politice din acest an — marea sărbătoare națională de la 23 August și Congresul al XIII-lea al partidului — cu noi si strălucite realizări în toate domeniile vieții economice si sociale. (Agerpres) 

tățirea calității produselor, repartizarea judicioasă a fondului de mărfuri, cu respectarea programului de auto- conducerg și autoaprovizionare teritorială,Totodată, Consiliul de Miniștri va asigura buna organizare a rețelei comerciale și de alimentație publică, profilarea și specializarea corespunzătoare a unităților de desfacere, livrarea ritmică și buna gospodărire a produselor. îmbunătățirea servirii cumpărătorilor.4. Ministerul Educației și învătă- mintului, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste. Uniunea Generală a Sindicatelor din România. Uniunea Tineretului Comunist. Consiliul National al Femeilor, Societatea de Cruce Roșie, presa, radioul, televiziunea au datoria să desfășoare, prin formele și mijloacele lor specifice, o activitate educativă susținută, pentru explicarea principiilor și regulilor alimentației științifice, pentru cunoașterea și însușirea de către toate categoriile populației a prevederilor programului, formarea la fiecare cetățean a deprinderilor de alimentație științifică, factor important in asigurarea sănătății și dezvoltarea armonioasă, fizică și psihică, a poporului.

HOTĂRÎREA
Consiliului National al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste

• Consiliul Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, întrunit in plen sub pre
ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist Român, a 
dezbătut, intr-un spirit de înaltă răspundere și 
angajare patriotică, participarea organizațiilor 
de masă și obștești componente la realizarea 
sarcinilor privind dezvoltarea economico-socială 
a țării pe anul 1984 și pe întregul cincinal, 
contribuția lor la înfăptuirea politicii consec
vente a partidului și statului nostru dedicate 
dezarmării, întăririi securității internaționale și 
consolidării păcii în lume ; de asemenea, plenara 
a dezbătut Raportul cu privire la Proiectul 
Planului national unic de dezvoltare economică 
Și socială a României pe anul 1985, Raportul cu 
privire la schița preliminară de dezvoltare eco
nomico-socială a României în perioada 
1986—1990, precum și Programul de alimentație 
științifică a populației.

Dezbaterile au oglindit atmosfera de puternic 
avînt creator, entuziasmul și încrederea nestră
mutată cu care clasa muncitoare, țărănimea și 
intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său general, muncesc 
pentru a‘ întîmpina cu noi și insuflețitoare 
succese in toate domeniile producției materiale 
evenimentele politice atit de scumpe poporului 
român, a 40-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă și cel de-al XIII-lea Congres ai Parti
dului Comunist Român.

Plenara Consiliului National al Frontului De
mocratici și Unității Socialiste a dat expresie, 
într-o atmosferă de înaltă vibrație patriotică, 
sentimentelor de mîndrie națională și de adincă 
satisfacție cu care oamenii muncii din întreaga 
tară au primit Ilotărirea plenarei Comitetului 
Central al partidului de a propune realegerea, 
la cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R., a tova
rășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă 
de secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Exprimîndu-și acordul deplin, participant» Ia 
dezbateri au subliniat faptul că această propu
nere corespunde in cel mai inait grad voinței 
tuturor păturilor și categoriilor sociale, dorinței 
lor vii ca în fruntea partidului să se afle, in 
continuare, cel mai iubit liu al poporului român, 
care prin intreaga sa viață și activitate a deter
minat ridicarea pe o treaptă calitativ superioară 
a întregului proces de construcție revoluționară 
a țării, conferindu-i dimensiunile unei opere de 
adevărată renaștere națională și semnificațiile 
unei transformări istorice radicale, în centrul 
căreia se află omul, bunăstarea și fericirea na
țiunii.

Realegerea în fruntea partidului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — revoluționarul înflăcărat, 
patriotul de aleasă simțire, ilustrul bărbat de 
stat ale cărui merite in promovarea dezarmării, 
colaborării și păcii sint recunoscute pretutin
deni — constituie chezășia mersului avîntat îna
inte al României pe calea progresului și civili
zației socialiste, a unei contribuții tot mai ac
tive Ia făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră. Participanții la ple
nară au exprimat hotărirea întregului popor de 
a-1 urma în toate pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru ca patria noastră să se înalțe 
mereu mai sus, in 1-induI națiunilor libere, 
prospere, independente și demne ale lumii.

Plenara Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, apreciind că 
prevederile Planului național unic pe anul 1985 
și ale Schiței preliminare de dezvoltare econo
mico-socială a României în perioada 1986—1990 
asigură, prin prevederile lor realiste, înflorirea 
in continuare a economiei naționale, accentua
rea laturilor intensive, calitative ale creșterii 
producției industriale și agricole, sporirea roiu
lui științei și tehnicii în întreaga activitate eco
nomico-socială, le-a aprobat în unanimitate și 
s-a angajat să acționeze cu fermitate spre a 
asigura transpunerea exemplară în viață a 
acestor documente.

Membrii Consiliului Național, subliniind fap
tul că s-a întărit și mai mult unitatea poporu
lui nostru in cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, au arătat că toate forțele so
ciale ale țării sint puternic angajate în dezvol
tarea mai accentuată a bazei tehnico-materiaie 
Și, în primul rind, a surselor de energie și de 
materii prime, in ridicarea la un nivel și mai 
înalt a activității de cercetare științifică, teh
nică, a cunoașterii umane în general.

Plenara Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste și-a exprimat 
adeziunea și sprijinul deplin față de concepția 
și aprecierile) tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste România, cu 
privire la situația internațională actuală, la căile

și mijloacele de promovare și consolidare a cli
matului de pace și colaborare in lume.

Consiliul Național declară, conștient de pri
mejdia uriașă care amenință viața tuturor po
poarelor, că a sosit momentul să se tragă toate 
concluziile din situația care s-a creat* * și iși ex
primă convingerea că masele populare, po
poarele, conducătorii politici vor acționa in 
direcția eliberării lumii de povara înarmărilor, 
a scoaterii în afara legii a armei nucleare.

• Ca-n filme : SCALA (11 03 72) — 
9: 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20. FAVORIT 
(45 31 70) *- 0: 11,15; 13,30; 15,45: 18: 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.
• Runda 6 : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15: 13,30: 15,45: 18; 20.
• Șapte băieți și o ștrengărită : DA
CIA (50 35 94) — 9: 11,15; 13,30: 15.45; 
18: 20.
• întoarcerea Vlașlnilor : 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.
6 Lișca : PACEA (60 30 85) — 19,30.
© Secretul lui Bachus : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11 ; 13; 15,30; 17,45: 20, 
FLACARA (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 (213186) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30.
• Legenda statuetelor Chang : TIM

Apărăm bunul cel mai de preț — pacea — sus- 
ținind cu toate forțele politica externă a parti
dului și statului nostru, principiile care îi stau 
la bază : egalitatea in drepturi, independența și 
suveranitatea națională, neamestecul în treburile 
interne, avantajul reciproc, renunțarea la forță 
și Ia amenințarea cu forța în relațiile dintre 
state, dreptul fiecărui popor de a-și alege liber 
calea dezvoltării sale, in conformitate cu voința 
și aspirațiile proprii.

Cetățeni ai României socia
liste !

întreaga politică internă și internațională pro
movată de partidul și statul nostru, de președin
tele Nicolae Ceaușescu, este consacrată ridicării 
nivelului de viață, de civilizație și cultură al po
porului nostru, asigurării liniștii necesare pentru 
înfăptuirea marii opere de transformare revolu
ționară a patriei !

Să acționăm fără răgaz, toți cetățenii, fără 
deosebire de naționalitate, pentru a transpune in 
fapte prevederile cuprinse in pianul de stat pe 
acest an și pe întregul cincinal, să sporim con
tinuu eficiența întregii activități economice, ve
nitul național — unica sursă a bunăstării 
noastre 1

Chemăm clasa muncitoare, țărănimea și inte
lectualitatea să participe tot mai activ la însu- 
flețitoarea operă de construcție revoluționară ce 
se desfășoară sub conducerea partidului pe tot 
cuprinsul țării, la realizarea exemplară a sarci
nilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, 
pentru a pune temelii trainice dezvoltării econo- 
mico-sociale a României in perioada 1986—1999 !

De noi depinde ca viața fiecăruia să devină 
mai bună, mai îmbelșugată, ca România socia
listă să-și întărească in continuare forța econo
mică, independența și suveranitatea națională, 
rolul său in asigurarea păcii în lume !

Muncitori, tehnicieni și ingi
neri din industrie, construcții, 
transporturi!

Utilizați la întreaga capacitate mașinile și 
instalațiile, organizați științific, raționai pro
ducția, întăriți permanent ordinea și disciplina 
in muncă și folosiți cu randament maxim 
timpul de lucru, pentru a asigura îndeplinirea, 
zi de zi și ia un înalt nivel calitativ, a tuturor 
sarcinilor de producție, realizarea la toți indi
catorii a planului de dezvoltare economico- 
socială a țării !

Faceți-vă un titlu de onoare din înfăptuirea 
Ia termen și la cel mai înalt nivel de calitate 
și tehnicitate a producției destinate exportului !

Faceți totul pentru înfăptuirea programului 
privind creșterea mai accentuată a productivi
tății muncii, extindeți în acest scop progresul 
tehnic, perfecționați organizarea producției și 
a muncii, utilizați eu maximă eficiență fondu
rile de investiții, ridlcați-vă continuu calificarea 
profesională, cunoștințele tehnice și științifice !

Acționați cu hotărire pentru traducerea în 
viață a sarcinilor referitoare la îmbunătățirea 
calității și tehnicității produselor, creșterea 
competitivității acestora la export, angajați-vă 
cu toate forțele in vasta acțiune de valorificare 
superioară a materiilor prime, materialelor, 
energiei și combustibililor, pentru recuperarea 
și reintroducerea in circuitul productiv a ma
terialelor refolosibile 1

în calitatea voastră de proprietari, producă
tori și beneficiari, militați pentru aplicarea 
fermă a principiilor autoconducerii și autoges- 
tlunii muncitorești, a noului mecanism eco- 
nomico-financiar, a acordului global, faceți ca 
flecare unitate productivă să lucreze cu bene
ficii. să-și sporească eficienta economică !

Țărani muncitori, mecani
zatori, tehnicieni și ingineri 
din agricultură, locuitori ai 
satelor!

Munciți fără preget spre a da viață obiecti
velor noii revoluții agrare, realizați la cel mai

înalt nivel de calitate lucrările de întreținere 
a culturilor și de recoltare, acționați pentru 
îmbunătățirea activității în sectorul zootehnic, 
pentru sporirea continuă a efectivelor de ani
male, pentru creșterea permanentă a produc
ției de carne și lapte, pentru ca anul 1984 să 
devină un an record in producția agricolă și 
să asigure baza trainică a unor producții su
perioare in viitor, aprovizionarea tot mai bună 
a populației !

Faceți totul pentru a da viață prevederilor 
programului de asigurare a unor producții 
agricole sigure și stabile, participind activ la 
efectuarea lucrărilor de irigații, desecări și 
combatere a eroziunii solului, la gospodărirea 
cu maximă răspundere a pămîntului, bun al 
întregului popor !

Depuneți toate eforturile spre a vă însuși 
temeinic regulile agrozootehnice, experiența 
unităților agricole fruntașe, a bunilor gospodari 
ai satelor, spre a spori continuu producțiile in 
propriile voastre unități, în gospodăriile perso
nale și a face să crească astfel eficiența și 
rentabilitatea agriculturii, aportul ei Ia dezvol
tarea economiei naționale, la ridicarea bună
stării poporului !

Oameni de știință, cercetă
tori !

Contribuiți din plin, prin activitatea voastră 
de concepție. Ia ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, la valorificarea superi
oară a materiilor prime, materialelor și ener
giei, la creșterea mai accentuată a productivi
tății muncii, la realizarea unei agriculturi de 
inaltă productivitate, la afirmarea revoluției 
tehnico-științifice în toate ramurile producției 
materiale !

Generalizați rapid rezultatele muncii voastre 
de cercetare, aplicați-lc cit mai curind în pro
ducție, contribuiți la modernizarea continuă a 
tehnologiilor de fabricație, la mecanizarea și 
automatizarea proceselor de producție, la creș
terea calității și competitivității produselor ro
mânești pe piața internațională !

Sporiți-vă aportul la soluționarea celor mai 
stringente nevoi ale economici naționale, acțio
nați, pentru descoperirea și utilizarea a noi 
resifi-sc de materii prime și materiale, de com
bustibili și energie, pentru valorificarea supe
rioară a tuturor bogățiilor țării !

Ridicați creația științifică la nivelul cel mal 
înalt al revoluției tchnico-stiintlfice mondiale, 
nu precupețiți nici un efort pentru ca știința 
românească să slujească progresului și propă
șirii patriei, făuririi unei vieți tot mai înflo
ritoare, civilizației comuniste pe pămintul 
României !

Oameni de artă și cultură !
Făuriți opere în care să-și afle întruchi

parea omul nou al societății socialiste, idealu
rile și aspirațiile contemporanilor noștri, 
grandioasa epocă din istoria țării pe care o 
făurește cu încredere și pasiune revoluționară 
poporul român condus de partid !

Cultivați prin creația voastră virtuțile și 
trăsăturile morale ale cetățeanului înaintat, 
înălțătorul sentiment al dragostei de patrie, 
încrederea în viitorul comunist al națiunii 
noastre !

Faceți fotul pentru afirmarea valorilor fun
damentale ale societății noastre, menite să slu
jească omului, dezvoltării sale multilaterale, 
înțelegerii și conlucrării pașnice între popoare!

Oameni ai muncii de la 
orașe și sate!

Strîns uniți în jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
să demohstrăm prin munca noastră, prin rea
lizările pe care Ie obținem în toate sectoarele 
producției materiale si ale creației spirituale 
forța socialismului, capacitatea poporului ro
mân, stăpin pe destinele sale, de a-și făuri in 
mod liber viitorul fericit spre oare aspiră, de 
a asigura bunăstarea, independenta si suverani
tatea patriei !

Să intîmpinăm cu noi și mari succese în 
muncă cea de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, și Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., care va deschide noi și minunate 
perspective înfloririi patriei noastre socialiste, 
înălțării poporului român pe trepte tot mai 
înalte do progres și civilizație !

Cronica zilei

t V
13.30 Telex
13,35 La sfirșlt de săptămlnă (parțial 

color)
16.40 Iunie — cronica evenimentelor po- 

lii;ce
17.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 

semnul anului jubiliar
19,20 tnvațămînt — anul 40. „Oamenii 

care cresc oameni"
19.40 Teleenclclopedla
20,00 Film : „Cind primăvara e fierbin

te". Producție a studioului ci
nematografic „București"

21.10 Varietăți... varietăți
22,15 Telejurnal (parțial color)
22.30 tnttlnire muzical-coregraflcă... în 

aer liber (color)

PROGRAMUL 2
18,00 Telejurnal • Sub semnul anului 

j ubiliar

19,20 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Moștenire pentru viitor. Poeți al 

începutului de veac : Claudia Mi
llian șl Horia Furtună

20.10 Tinere talente. Gala tinerilor con- 
certiștl — Constanta 1984 (I)

20.35 Socialismul in conștiința țării. In
dustrializarea — opțiune funda
mentală a poporului român

20,55 Melodii populare
21.10 Orizont tehnlco-ștlințlflc
21.35 De pretutindeni
21.30 Clubul tineretului
22,15 Telejurnal
22.30 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți 1

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 30 iunie, ora 

21 — 3 iulie, ora 21. In țară : Vremea 
va II în general instabilă, îndeosebi în 
vestul, centrul și nordul țării, unde 
cerul va prezenta înnorări accentuate 
și vor cădea ploi locale, mal ales sub 
formă de averse, însoțite de descărcări 
electrice. Izolat, cantitățile de apă vor 
depăși 15 litri pe metrul pătrat in 24 de 
ore. In rest, cerul va fi variabil, iar 
aversele izolate. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări locale 
predominind din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre: 
7 șl 17 grade, iar cele maxime între 18 
și 28 de grade, local mal ridicate în 
sud. Izolat, condiții de grindină. In 
București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
mal ales sub formă de averse, înso
țite de descărcări electrice, îndeosebi 
după-amlaza. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor 
oscila între 11 șt 14 grade, iar cele 
maxime între 25 șl 28 de grade, mai 
ridicate la începutul intervalului.

Prin Decret prezidențial, tovarășul Constantin Stătescu a fost numit in calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Regatul Țărilor de Jos, in locul tovarășului Traian Pop. care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.
★La invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, o delegație a Frontului Național din R.D. Germană, condusă de prof. dr. Dieter Ebert, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Național, a efectuat o vizită în țara noastră în perioada 25—29 iunie.Oaspeții s-au întilnit cu tovarășa Tamara Dobrin, președinte executiv al Consiliului National al F.D.U.S., cu care au efectuat un schimb de informații cu privire la activitatea celor două organizații pentru realizarea sarcinilor ce le revin în edificarea socialismului in România și R.D. Germană.De asemenea, membrii delegației s-au întilnit cu reprezentanți ai conducerii Consiliului județean Constanța al F.D.U.S. și au vizitat unități economice și social-culturale din Capitală și județul Constanta.

cinema

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Burundi, ambasadorul a- cestei țări la București. Paul Mun- yembari, a oferit, vineri, o recepție.Au participat Ion Lăzăreseu. ministrul minelor, Nicolae Gavrilescu, ministrul turismului, Mihai Nicolae, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. Constantin Oancea. adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor ministere si instituții centrale, oameni de cultură si artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și membri al corpului diplomatic.
★Vineri dimineața, navele americane Biddle" și „Truett", care au efectuat o vizită în portul Constanța, au părăsit apele teritoriale românești. Pe timpul cit s-au aflat în țara noastră, membrii echipajelor au vizitat monumente istorice și obiective cultural-turistice din municipiul Constanța și de pe litoralul românesc al Mării Negre. Cu acest prilej, oaspeții au depus o coroană de flori la Monumentul Victoriei din Constanța. (Agerpres)

PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 18,15;
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.
© In așteptarea Iul Fllip : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19.30. 
© Omul care a Închis orașul : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© De dragul tău. Anca : STUDIO 
(39 53 15) — 18.45.
© Avarul : STUDIO (59 53 15) — 9,45; 
12; 14,15; 16,30: 20.30.
© Lovitura fulgerătoare : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 0; 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; 10,30.
© A opta minune a lumii t COSMOS 
(27 54 95) — 9.30: 11,30; 15,30; 17,30;
19,30.
O Legenda călărețului singuratic : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13.30:
15,45; 18; 20,15, SALA MICĂ A PA
LATULUI -r 17,15; 20, BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15:

Lucrătorii din agricultura județului Teleorman 
au ‘încheiat recoltatul orzuluiComuniștii, lucrătorii din agricultura județului Teleorman raportează că au încheiat recoltatul orzului de consum pe întreaga suprafață.în telegrama adresată cu acest 

prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de comitetul județean de partid, se spune : Printr-o . mai bună organizare a muncii și folosind cu maximă eficiență mijloacele mecanice din dotare și timpul bun de lucru, mecanizatorii, cooperatorii, toți lucrătorii din agricultura județului Teleorman și-au dat cu succes primul examen în importanta acțiune de strîngere a recoltei acestui an, acțiune ce semnifică hotărirea și voința lor nestrămutate de a înfăptui neabătut politica agrară a partidului și statului nostru.Urmînd neabătut strălucitul și inegalabilul dumneavoastră exemplu de muncă și viață revoluționară, lucrătorii ogoarelor teleormănene desfășoară în prezent o susținută activitate pentru recoltarea griului, se

15,30; 17,45; 20, Ia grădină — 21, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18: 20,15.
© Madame Sans-GSne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18: 20.
® Vizita Ia domiciliu : GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
© Yankeii : FESTIVAL (15 03 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.
© Ei au luptat pentru patrie : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12: 16; 19
© 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.
e Program special pentru copii : 
DOINA (16 35 38) — 9; 10,30.
@ Stan și Bran : DOINA (16 35 38) — 

.12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20.
© Avertismentul : UNION (13 49 04) 
— 10; 13; 16; 19.
© 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.

mănatul culturilor duble și Intreți nerea culturilor prăsitoare, fiint ferm hotăriți să facă totul pentru c; fiecare bob din recolta acestui ai să ajungă in hambar.Vă încredințăm, mult Iubite și sti mate tovarășe secretar general, ci nu vom precupeți nici un efort pen tru a întîmpina cele două mari evenimente din acest an — a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă antiimperialistă și cel de-al 'XIII-: Congres al partidului cu rezult;deosebite în toate domeniile și sectoarele de activitate.Folosim acest prilej pentru a n< manifesta adeziunea deplină la Hotărîrea recentei plenare a C.C. a P.C.R. privind realegerea dumneavoastră in funcția supremă de secretar general al partidului la cel de-al XIII-lea Congres, chezășie sigură a înfloririi multilaterale a patriei noastre. a ridicării ei pe noi culmi de progres și civilizație.
teatre

© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 15; Cavoul de fa
milie — 19,30.
© Opera Română (13 18 57) : Rigoletto 
— 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Stelele operetei — 19.
@ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Doi pe un 
balansoar — 19.
O Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Trăsura la scară — 19.
O Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Vacanță 
cu... cîntec —.19,30
@ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri și Purim-Spileri — 18,30.
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TOVnRhSULUI NICOLAE CEAUSESCU
de plenara Consiliului

(Urmare din pag. I)

ductivitate a muncii, participanții 
Ia plenară au analizat cu răspun
dere activitatea desfășurată de sin
dicate in acest domeniu și au ela
borat măsuri care să ducă la sti
mularea și mai puternică a oame
nilor muncii pentru ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor, introducerea pe scară largă a 
progresului tehnic, a cuceririlor 
științei și tehnicii românești, per
fecționarea tehnologiilor de fabri
cație, mecanizarea, automatizarea 
și robotizarea proceselor de pro
ducție, perfecționarea organizării 
producției și a muncii, folosirea cu 
înalt randament a capacităților de 
producție și a timpului de lucru. 
Un loc central în cadrul dezbateri
lor l-au avut problemele legate de 
reducerea consumurilor normate de 
materii prime, materiale, combus
tibili și energie electrică.

Considerînd că sindicatele sint 
datoare să-și aducă o contribuție 
sporită la înfăptuirea noii revoluții 
în agricultură, plenara a cerut or
ganelor și organizațiilor sindicale să 
acționeze mai hotărit pentru mo
bilizarea membrilor de sindicat din 
întreprinderile agricole de stat, 
stațiunile de mecanizare si institu
tele specializate. în vederea asi
gurării unor producții agricole si
gure și stabile, efectuării lucrărilor 
din actuala campanie agricolă in
tr-un timp cît mai scurt si de bună 
calitate.

Cu deosebită exigentă si răspun
dere a fost analizată si contribu-

Central al U.G.S.R.
tia sindicatelor la asigurarea, pre
gătirea. perfectionarea si stabili
tatea forței de muncă, stabilin- 
du-se măsuri pentru creșterea a- 
portului sindicatelor Ia asigurarea 
necesarului de forță de muncă ca
lificată pentru ramurile prioritare 
ale economiei, Ia ridicarea continuă 
a nivelului pregătirii si perfecțio
nării profesionale a tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii.

Plenara a subliniat înaltele răs
punderi ce revin sindicatelor în 
afirmarea tot mai puternică a auto- 
conducerii muncitorești. în perfec
ționarea mecanismului economico- 
financiar. a sistemului de retribui
re si generalizarea acordului glo
bal și a stabilit măsuri pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan, întărirea'ordinii și discipli
nei în fiecare unitate, la fiecare 
Ioc de muncă, respectarea strictă a 
liotăririlor de partid si de stat, a 
legilor tării, afirmarea plenară de 
către toti oamenii muncii a răs
punderii ce le revine ca proprietari, 
producători si beneficiari ai avu
ției naționale.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sindicatele vor face totul pen
tru a-si îndeplini cu cinste sarci
nile si atribuțiile ce le-au fost în
credințate de partid, vor aduce o 
contribuție mereu sporită Ia înfăp
tuirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul patriei 
noastre, la înaintarea României pe 
drumul luminos al comunismului.

PLENARA CONSILIULUI CENTRAL AL U.G.S.R.în ziua de 29 iunie a avut loc Plenara Consiliului Central al U.G.S.R.Pe ordinea de zi a plenarei s-âu aflat următoarele probleme :1. Raport privind activitatea desfășurată de sindicate pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din hotărîrile de partid si indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la plenarele C.C. al P.C.R. și consfătuirile de lucru, cu privire la îndeplinirea planului de producție, creșterea productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie, calificarea și perfecționarea pregătirii profesionale a întregului personal muncitor. întărirea ordinii și disciplinei. a răspunderii in muncă.2. Raport privind activitatea poli- tico-organizatorică desfășurată de organele și organizațiile sindicale, efectivul și compoziția membrilor de sindicat ; numărul și structura sindicatelor la sfîrșitul anului 1983.3. Raport privind activitatea desfășurată de organele și organizațiile sindicale în anul 1983 în domeniul selecționării, pregătirii. . promovării și educării cadrelor sindicale.4. Raport privind activitatea desfășurată de organele și organizațiile sindicale pentru rezolvarea propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii adresate organelor sindicale în anul 1983.Participanții la plenară și-au exprimat, într-o atmosferă de vibrant entuziasm, deplina satisfacție și legitimă mîndrie patriotică față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 27 iunie a.c. ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales, la Congresul al XIII-lea al partidului, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Dînd glas simță- mintelor de fierbinte dragoste, deosebită stimă și respect față de cel mai iubit fiu al poporului român, conducătorul înțelept și clarvăzător al destinelor României socialiste, participanții la plenară au apreciat că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în această înaltă funcție constituie chezășia mersului neabătut înainte pe calea socialismului și comunismului, a progresului patriei si ridicării continue a nivelului de civilizație materială și spirituală a poporului, a societății socialiste românești.

Plenara a relevat faptul că mărețele realizări obținute de poporul nostru pe toate fronturile construcției socialiste în epoca glorioasă inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, înscrisă cu litere de aur în (constiinta națiunii, ca cea mai rodnică și măreață din întreaga istorie a tării, și pe care poporul român o numește cu îndreptățită mîndrie „Epoca Ceaușescu". s-au datorat gîndirii novatoare, cutezătoare a secretarului general al partidului care a fundamentat și a condus cu clarviziune marea operă de ridicare a României pe noi culmi de civilizație.Cei care au luat cuvîntul au dat, totodată, o înaltă apreciere rolului și contribuției determinante a tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și fundamentarea planului de dezvoltare economico-socială a tării pe anul 1985 și prevederilor de dezvoltare economico-socială în cincinalul 1986—1990, relevînd faptul că' acestea corespund pe deplin prevederilor Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Plenara a analizat activitatea desfășurată de Consiliul Central al U.G.S.R., de organele și organizațiile sindicale pentru îndeplinirea planului pe anul curent și a stabilit, în lumina orientărilor, indicațiilor și sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele Republicii. măsurile care se impun pentru îmbunătățirea activității organelor și organizațiilor sindicale în vederea mobilizării și mai puternice a oamenilor muncii la înfăptuirea exemplară a obiectivelor economico- sociale ale planului de stat șî angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe 1984. a programelor și hotărîrilor adoptate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Plenara a aprobat documentele aflate pe ordinea de zi.
într-o atmosferă vibrantă, de pro

fundă angajare patriotică.- partici- 
pantii la plenară au adoptat textul 
unei telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România.

Noi acțiuni in sprijinul 
păcii și dezarmării 

ANGLIA: Amplă demonstrație 
a militanților mișcărilor pacifiste

LONDRA. - Mii de persoane au 
participat la o amplă demonstrație 
de protest in urma deplasării, pen
tru o testare secretă, a rachetelor 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune staționate la baza ae
riană de la Greenham Common 
(Marea Britanie). Militanții mișcă
rii pentru pace și dezarmare - re
latează agenția Associated Press — 
au ridicat baricade în calea plat
formelor mobile pentru lansarea 
rachetelor cu care erau deplasate 
armele respective.

La întoarcerea spre bază, forte-

le de poliție au trebuit să intervi
nă ca urmare a defectării unuia 
dintre aceste vehicule.

Joan Ruddok, militantă de frun
te a mișcării pentru dezangajare 
nucleară, a declarat ulterior presei 
că „eșuarea unui vehicul de lan
sare, care trebuie să fie remorcat, 
înapoi, spre bază, ilustrează carac
terul total vulnerabil al întregului 
sistem de arme nucleare", punînd 
totodată, în evidență, riscurile i- 
mense ale unei cqtastrofe atomice, 
indiferent dacă aceasta este de
clanșată accidental.

OLANDA „NU" amplasării racheielor nucleare 
pe teritoriul țăriiOlanda ''continuăHAGA. — în acțiunile de luptă pentru pace. împotriva rachetelor nucleare în Europa. în cadrul „Taberei păcii", organizată în septembrie 1983 în fața bazei militare Earmarked — unde urma să fie amplasate rachete nucleare americane cu . rază medie

acțiune, conform planurilordeN.A.T.O. —i au fost inițiate noi acțiuni de protest împotriva pericolului prezentei acestor arme de distrugere în masă pe teritoriul olandez și pe continentul european, în general. Poliția a intervenit, operînd arestări.
S.U.A.: Forum al femeilor 

pentru preîntîmpinarea unui război atomic
1 WASHINGTON. — Luînd cuvîn- 
l tul in cadrul unei conferințe de 
J presă la Washington, cunoscuta ar- 
ț tistă americană Joanne Woodward, 
l președintele comitetului de pre- 
> gătire a Conferinței feminine na

ționale pentru preintimpinarea unui 
război nuclear, care se' va desfă
șura la Washington in luna sep
tembrie, a arătat că țelul convocă-

rii acestei reuniuni este de a atrage 
milioane de noi participante la 
lupta pentru pace și dezarmare.

La conferință vor participa repre
zentante ale celor mai importante 
organizații de femei din Statele 
Unite, militante pe tărim politic și 
social, oameni de știință și de artă, 
sportive americane.
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Pe calea cursei înarmărilor..

Nave militare americane dotate cu rachete 
nucleare „Croise*

Saragosa, Pamplona, Gerona, Valladolid, Cartagena.O simbolică manifestație pentru pace a avut loc chiar zilele acestea în Plaza del Carmen, situată în apropiere de Puerta del Sol, din centrul Madridului. Un grup de copii, împreună cu profesoara lor, veniseră în excursie la cunoscutul „Muro de la Paz" (Zidul Păcii), originală formă de expresie a sentimentelor locuitorilor orașului de profundă preocupare pentru cursa înarmărilor, de hotărîre de a nu precupeți nici un efort pentru asigurarea păcii, a dreptului suprem la viață, la existență : pa zidul uneia din clădirile ce îm- prejmuiesc piața au fost schițate contururile unor edificii ale Madridului, alături de care au fost înscrise lozinci ale partizanilor păcii. Copiii sosiți în Plaza del Carmen citeau aceste lozinci cu glas tare.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — în pofida opoziției din partea unor experți in domeniul controlului armamentelor și a inițiativelor adoptate în cele două camere ale Congresului pentru blocarea acestei măsuri, guvernul Statelor Unite a procedat la dotarea unor nave din flota militară americană cu rachete nucleare „Cruise", destinate lovirii de pe mare a unor obiective terestre. Purtătorul de cuvint al Pentagonului, Michael Burch, a anunțat că aceste rachete, cu o rază de acțiune de 2 400 km, reprezentînd o versiune „mare-sol" a rachetei de croazieră „Tomahawk", au devenit operaționale în urmă cu cîteva zile, ele fiind instalate la bordul -a patru submarine.

Această măsură, arată agențiile internaționale de presă, a fost adoptată deși in momentul de față in Congresul S.U.A. este in dezbatere un moratoriu asupra desfășurării unor asemenea tipuri de arme. Totodată, se evidențiază că amplasarea noilor rachete agravează și mai mult cursa înarmărilor, care a atins deja proporții de domeniul absurdului, sporind pericolul unei conflagrații cu consecințe catastrofale asupra întregii planete. în același timp, se apreciază că o asemenea măsură reprezintă o ignorare fățișă a cererilor opiniei publice internaționale, care subliniază necesitatea urgentă a trecerii la negocieri de dezarmare, pentru salvgardarea păcii.
La încheierea convorbirilor interoccidentale 

la nivel înalt de la Fontainebleau
Compromis provizoriu și probleme în suspensieBONN 29 (Agerpres). — într-o declarație guvernamentală, pe care a prezentat-o în Bundestag, asupra rezultatelor întîlnirilor la nivel înalt a principalelor șapte state industrializate occidentale de la Londra și a țărilor C.E.E. de la Fontainebleau, cancelarul vest-german Helmut Kohl a subliniat că. deși ele „au deschis perspective pozitive".-țările occidentale au. încă, de parcurs un drum dificil. Majorarea ratei dobînzilor în S.U.A. este principala cauză a dificultăților economice atît ale țărilor industrializate occidentale, cît și ale celor în curs de dezvoltare — a spus el, subliniind, totodată, necesitatea reluării „dialogului și a ^cooperării" dintre țările din Est și cele din Vest.într-o declarație făcută în Bundestag, fostul cancelar al R. F. Germania. Helmut Schmidt, a relevat că în

tâlnirea la nivel înalt de la Fontainebleau „a împiedicat un eșec, dar ea nu poate fi considerată un progres pentru Europa occidentală". Schmidt a subliniat, referindu-se la compromisul de la Fontainebleau, că el constituie „o soluție tranzitorie" și că „nivelul înalt al șomajului din țările vest-europene. restructurarea industriilor acestor țări sint probleme mult mai importante".Problemele agricole ale Pieței comune rămîn în suspensie, în pofida recentului acățrd realizat la reuniunea la nivel înalt de la Fontainebleau, relevă, intr-un comentariu, agenția France Presse. Preocupările actuale vizează atît acordul „fragil" dintre cei zece asupra prețurilor agricole, cît și menținerea opoziției Marii Britanii la politica agricolă comunitară.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Condamnare a acțiunilor agresive israeliene în Liban
• Acord în cadrul dialoqului național palestinian de la Alger

și Aden • Schimb de prizonieri între Siria și IsraelBEIRUT 29 (Agerpres). — Liderul organizației politico-militare libaneze „Amal", ministru de stat pentru problemele sudului Libanului și reconstrucției. Nabih Berri, a condamnat atacul întreprins de forte aeriene și navale israeliene în zona orașului Tripoli, din nordul țării. La o conferință de presă, el a subliniat că raidurile și măsurile represive practicate de forțele israeliene de ocupație în sudul Libanului constituie încercări de a distruge eforturile depuse pentru reconcilierea națională în Liban.Comitetul militar libanez — reunit în capitala țării—a hotărit ca miercurea viitoare să înceapă aplicarea planului de restabilire a securității la Beirut, care prevede, între altele, redeschiderea căilor de acces între cele două sectoare — de est și de vest — ale orașului, a aeroportului și a portului din Beirut, precum și strînge- rea armamentului greu deținut de milițiile rivale.Pe de altă parte, agenția M.E.N. arată că, în cursul zilei de vineri, la Beirut s-au înregistrat noi schimburi de focuri peste linia de demarcație dintre zonele de est și de vest ale capitalei libaneze. Se precizează, totodată, că s-au semnalat incidente în suburbiile sudice ale orașului.
★Vedete de luptă israeliene au capturat, vineri, pătrunzînd în apele teritoriale ale Libanului, o navă libaneză de pasageri, la bordul căreia se aflau aproximativ 64 de persoane. Se precizează că vasul a fost îndreptat sub escortă pînă în portul Haifa.KUNEITRA (înălțimile Gblan) 29 (Agerpres). — în regiunea Kuneitra de pe înălțimile Golan a avut loc, joi. un schimb de prizonieri de război între Siria și Israel — transmite agenția siriană de presă SANA. Operațiunea s-a desfășurat sub supravegherea unor reprezentanți ai Forțelor Națiunilor Unite pentru observarea dezangajării militare în zona înălțimilor Golan și a Crucii Roșii Internationale.NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres) — La sediul din New York al Națiunilor Unite au luat sfîrșit lucră

rile unui simpozion asupra problemei palestiniene, cu participarea a peste 60 de grupări politice neguvernamentale din Statele Unite și C.a- nada. în declarația finală — relatează agenția United Press International — participanții subliniază că palestinienii, ca și israelienii. constituie o națiune, avind. in consecință, „dreptul inalienabil la autodeterminare si la un stat propriu".Declarația lansează un apel pentru organizarea sub egida O.N.U. a unei conferințe internaționale de pace în problema Orientului Mijlociu si cere încetarea neîntîrziată a construirii de noi așezări israeliene în teritoriile arabe ocupate.ADEN 29 (Agerpres). — în urma reuniunilor din cadrul dialogului național palestinian ce au avut loc la Alger și la Aden, părțile participante au adoptat in unanimitate un document politic și organizatoric menit să întărească Organizația pentru Eliberarea Palestinei și strategia sa — relevă un comunicat difuzat de Oficiul de presă al O.E.P. Acordul realizat va constitui baza principală a dialogului național global, pentru a cărui < începere imediată s-au pronunțat toți participanții. S-a apreciat, în context, că cel mai corespunzător cadru pentru acest dialog îl reprezintă întrunirea Președinției Consiliului Național Palestinian, Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) și secretarilor generali ai organizațiilor componente ale O.E.P.Totodâtă el lansează poporului palestinian apelul de a adera la acest acord și a asigura îndeplinirea prevederilor sale. Comunicatul consemnează încrederea părților că acordul realizat va deschide calea spre re- dobîndirea unității mișcării palestiniene, întărirea atașamentului față de O.E.P., consolidarea liniei patriotice a organizației și păstrarea independenței O.E.P. în luarea de decizii.Se reamintește că la convorbirile de la Alger și Aden, au participat reprezentanți ai mișcării palestiniene „Al Fatah", Frontului Democratic pentru Eliberarea Palestinei, Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei, Frontului pentru Eliberarea Palestinei și ai Partidului Comunist Palestinian.Luări de poziție împotriva dobînzilor înalte și protecționismului
• Semnificative date ale unui raport difuzat la O.N.U.
• Declarațiile purtătorului deNAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). Criza economică ce afectează tot mai grav țările în curs de dezvoltare este o consecință directă a raporturilor inechitabile internaționale in sfera economică, a politicii financiăr-eco- nomice discriminatorii promovate de statele capitaliste dezvoltate. Acest fenomen este evidențiat de Raportul asupra economiei mondiale în 1984, difuzat la sediul din New York al Națiunilor Unite. Barierele protec- tioniste ridicate de tarile dezvoltate, sporirea ratei dobînzilor, creșterea „foarfecei preturilor" prin disproporția între prețul produselor finite si costul materiilor prime exportate de statele în curs de dezvoltare au contribuit la o murilor de majoritatea voltate din . trial. Potrivit prognozelor inserate în raport, ritmul anual de creștere economică în aceste din urmă state pentru exercițiul financiar 1984—1985 este cu mult mai redus decît în a doua decadă a anilor ’70. Veniturile pe locuitor în multe state sint sub nivelul celor din 1980. 'De asemenea, se arată că țările africane de la sud de Sahara se află într-o situație deosebit de critică. Peste 150 milioane de locuitori de pe continent sînt subalimentați. Principalele cauze ale acestei situații nu sînt numai seceta din regiunea Sa- helului, ci și raporturile economice

cuvint al guvernului iugoslav inechitabile pe plan international — menționează documentul.

„Rezolvarea problemei
coreene poate fi înfăptuită 

numai pe calea negocierilor14 
Articol din ziarul 
„Nodon Sinmun"PHENIAN 29 (Agerpres). — Dialogul și negocierile constituie calea unică de soluționare pașnică a problemei coreene, relevă ziarul „Nodon Sinmun", într-un articol citat de agenția A.C.T.C.R.P.D. Coreeană și-a precizat de repetate ori poziția și propunerile rationale privind reglementarea problemei coreene pe calea dialogului și negocierilor. Recentele noastre propuneri — evidențiază „Nodon Sinmun" — pentru organizarea de convorbiri tripartite între noi, Statele Unite și Coreea de Sud confirmă o dată în plus această poziție.Autoritățile sud-coreene insistă însă asupra convorbirilor bilaterale, irealizabile, între Nord și Sud, opu- nindu-le celor tripartite, pentru a împiedica organizarea acestora din urmă. „Nodon Sinmun" menționează că măsuri de destindere, cum ar fi înlocuirea acordului de armistițiu in Coreea printr-un acord de pace si eliminarea înfruntării militare intre Nord și Sud nu pot fi luate decît cu participarea Statelor' Unite, care sî •'t parte contractantă a acordului ac armistițiu.

CANADA

Largi pături ale populației 
afectate de reducerea 

fondurilor socialeOTTAWA 29 (Agerpres). — Deși Canada este o, tară dezvoltată, inechitatea in repartizarea venitului na- țional face ca o mare parte dintre familiile canadiene să trăiască sub ceea ce economiștii denumesc „nivelul minim de sărăcie" — transmite agenția United Press International. Astfel, potrivit datelor difuzate. într-o conferință de presă, de reprezentanții Consiliului pentru dezvoltare socială din' Canada. 26 la sută din totalul familiilor canadiene nu reușesc să dobîndească un nivel de trai care să le asigure depășirea acestei situații.în ultimul timp — relevă un studiu alcătuit de acest organism — reducerea fondurilor federale destinați unor programe sociale a făcut ca to mai mulți canadieni să cunoască o reducere a nivelului lor de viată.

reducere drastică a rit- dezvoltare economică în statelor mai puțin dez- punct de vedere indus-

BELGRAD 29 (Agerpres). — Agenția Taniug informează că guvernul iugoslav și-a exprimat — prin purtătorul său de cuvint — îngrijorarea în legătură cu majorarea de către S.U.A. cu 0,5 la sută a dobînzilor și a atras atenția asupra implicațiilor pe care această măsură o va avea pentru economiile- țărilor în curs de dezvoltare.S-a arătat că Iugoslavia se simte și ea afectată de această măsură, care numai pe parcursul unui an îi sporește datoria cu 50 milioane de dolari, îngreunind astfel efortul tării de transpunere in viată a programului de stabilizare economică. Consi- declarat purtătorul de trebuie găsită o moda- inceperea cit mai cu- de negocieri între de-derăm — a cuvînt — că litate pentru rind posibil bitori și creditori în vederea găsirii unei soluții globale .și pe termen lung la datoriile externe, devenite o problemă mondială.
r

Implicațiile micșorări 
ajutorului pentru 

dezvoltarePARIS 29 (Agerpres). — La Par a fost dat publicității raportul Oi ’ nizatiei pentru Cooperare Economi și Dezvoltare (O.E.C.D.) în legătu cu ajutorul pentru dezvoltare aco dat de țările industrializate statei ' in curs de dezvoltare. în 19- țările dezvoltate au alocat doar 0 la sută din produsul lor națio brut (P.N.B.) pentru ajutorarea telor sărace, față de 0,7 la sută recomandă O.N.U. Pentru anul curs se estimează chiar o reduce acestui procent, și așa destul de .. deșt. Astfel. S.U.A. — scrie agen A.P. — vor aloca 0,24 la sută c P.N.B., față de 0,27 la sută în urh.. cu doi ani.Potrivit agenției Reuter, sumele pe care țările în curs vor primi în acest.ciente și nu vor p mulare semnificați lor de dezvoltare
de an i dezvoltare le vor fi insufi- asigura o sti- brogrameloi ?.rmen lung

i

lAGENTIILEDE PRESA 
pe scurt

SPANIA: înlăturarea primejdiei nucleare 

- obiectivul unor ample mișcări de masă
Puternicele manifestații populare în favoarea păcii și dezarmării nucleare, desfășurate în Spania, se împletesc tot mai strîns, în ultimul timp, cu mișcarea tot mai amplă pentru lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriul național, pentru ieșirea țării din N.A.T.O. Acesta este un rezultat firesc al conștientizării maselor largi populare, care înțeleg că, în condițiile actualei încordări internaționale determinate de amplasarea noilor rachete nucleare în Europa, trebuie făcut totul pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, in primul rînd nucleară. Totodată, în rîndurile poporului spaniol se întărește convingerea că ră- mînînd în N.A.T'.O. Spania își asumă grave riscuri, puțind deveni nu doar bază de atac, ci și ținta unor eventuale măsuri de răspuns. Sau poate fi victima unui accident, fiindcă spaniolii nu uită „cazul Palomares". cînd, în urma unei ciocniri între două bombardiere strategice americane, patru bombe nucleare — din fericire nearmate — au căzut pe teritoriul țării. Cu sau fără armament nuclear, bazele militare străine sint insă extrem de nepopulare în Soania.
„Nu vrem nici baze, nici arme ale 

holocaustului in Spania". Acestea au fost cuvintele pe care le-au repetat mulți vorbitori la Congresul Confederației sindicale a Comisiilor muncitorești, desfășurat la Madrid în zilele de 21—24 iunie. Dealtfel, în Spania există un larg consens în legătură cu aceste deziderate vitale. O expresie elocventă în acest sens a constituit-o uriașa demonstrație de la 3 iunie desfășurată, la Madrid, cînd circa 500 000 de persoane, 

răspunzînd chemării Partidului Comunist din Spania, la care s-au alăturat 120 de organizații de luptă pentru pace, s-au pronunțat împotriva prezenței bazelor militare străine pe teritoriul țării și pentru 
„un referendum clar" în legătură cu poziția Spaniei față de N.A.T.O. Manifestații ample s-au desfășurat și în alte orașe — Sevilla, Valencia,
Simbolica manifestație 
de la „Zidul Păcii" 

fiecare lozincă fiind punctată cu aplauze și reluată de cetățenii ce asistau la acea manifestație sui- generis.
„Pacea nu se poate obține doar 

dorind-o. Dacă vrem pace, trebuie 
să luptăm pentru pace". Aceste cuvinte care domină „Zidul Păcii" poartă semnătura primarului capitalei spaniole, Enrique Tierno Galvan. Apoi, copiii au scandat : „Să 
clădim o lume a păcii și dreptății", 
„Noi, copiii, dacă ne vor lăsa să 
trăim... vom moșteni acest pămînt", 
„Lăsați copiii să crească și florile 
să înflorească", „în lume să dom
nească numai pacea", „Pacea este 
unicul viitor". Și, întorcîndu-se spre cei ce se adunaseră în Piaza del Carmen, copiii le-au adresat următoarele • cuvinte care nu mai erau înscrise pe „Zidul Păcii" : „Voi, 
care sinteți părinții și frații noștri, 
uitați-vă la noi și răspundeți: vreți 
ca noi să pierim? Dacă nu doriți 
aceasta — și știm că nu o doriți — 
faceți ce vă cere conștiința voastră 
și ceea ce vă cerem și noi : luptați 
pentru pace, acționați pină nu este 
prea tirziu...".Acțiunile de protest desfășurate în numeroase localități și îmbră- cînd cele mai diferite forme evidențiază largul curent de opinie existent în favoarea ieșirii țării din Alianța militară nord-atlantică, la care Spania a aderat în mai 1982, din inițiativa fostului guvern de centru dreapta și sub presiunea cercurilor militare atlantice. Importanța Spaniei pentru strategii N.A.T.O. decurge din poziția sa ca bază logistică și ca punct de control asupra intrării în Mediterana și asupra unei întinse zone a Atlanticului. In viziunea cercurilor con-

„A dori pacea înseamnă a lupta pentru pace“

Sub această lozincă, mișcările antinucleare din Spania desfășoară acțiuni 
tot mai ample și numeroase.ducătoare ale N.A.T.O., Spania este „o excelentă bază aeriană" și poate deveni „un uriaș depozit de material militar"... Numai că o asemenea perspectivă este respinsă de milioane de spanioli.Guvernul Felipe Gonzalez, venit la putere după alegerile de la 28 octombrie 1982, a decis „înghețarea" procesului de integrare in organismele militare atlahtice și a promis ținerea unui referendum pe această temă. Luarea unei decizii în acest sens a fost însă aminată, premierul dînd următoarea explicație : „într-o perioadă de criză este necesară o prudență deosebită pentru a nu complica situația și așa dificilă. Este foarte ușor să intri într-o organizație militară occidentală, dar este foarte greu să ieși din ea". într-o recentă luare de poziție, primul ministru a anunțat că își va clarifica atitudinea in problema apartenenței la N.A.T.O. înaintea Congresului Partidului So

cialist Muncitoresc Spaniol — fixat pentru 14—16 decembrie. Pentru adoptarea unei decizii ferme în a- cest sens se pronunță o serie de membri ai guvernului. Este semnificativ că mai multe organizații socialiste sau apropiate de P.S.M.S., între care sindicatul de tendință socialistă — Uniunea generală a muncitorilor din Spania, Tineretul socialist și Stingă socialistă, au manifestat la 3 iunie alături de comuniști și de celelalte forțe participante la demonstrație.în ceea ce privește Partidul Comunist din Spania, acesta s-a pronunțat clar, prin glasul secretarului său general, Gerardo Iglesias, 
„in sprijinul organizării fără întir- 
ziere a unui referendum pentru ca 
Spania să iasă din N.A.T.O. și pen
tru ca să nu mai existe nici o bază 
străină pe teritoriul spaniol".

Nicolae P1OPEANU 
Madrid, iunie.

--------------------------------------------------------

CONGRES. La Varșovia s-au desfășurat lucrările celui de-al IX-lea Congres al delegaților cooperativelor agricole de producție din R. P. Polonă. S-a aprobat programul activității cooperativelor in perioada pină in anul 1988 și au fost alese organele de conducere ale Uniunii centrale a cooperativelor agricole de producție. Programul subliniază rolul pe care 'il au cooperativele agricole in înfăptuirea reformei economice în Polonia. precum zării integrale producție. și necesitatea reali- a planurilor lor deLa Managua s-a că starea de urgentară in martie 1982,HOTĂRÎRE.anunțat oficial ță. instituită inva inceta la 18 iulie. Decizia este menită să creeze un climat politic favorabil desfășurării in condiții normale a alegerilor prezidențiale și legislative, prevăzute să aibă loc ’ in noiembrie a.c.
REUNIUNEA NEOFICIALA 

C.E.E. — S.U.A. — JAPONIA — 
CANADA consacrată examinării unor probleme ale comerțului, in vederea viitoarei reuniuni a G.A.T.T.. din noiembrie a.c.. s-a deschis la Erbach (R.F.G.). Agenția France Presse estim-•’ză că tensiunile dintre S.U.A. 4 C.E.E. în problema exporturilor agricole ce beneficiază de subvenții neautorizate spre terțe țări unul dintre ale reuniunii. vor constitui punctele de discuție

C.C. ALconsacrată P.C. DIN analizăriiPLENARA 
COLUMBIA, unor probleme interne si internaționale. precum și pregătirii celui de-al XlV-lea Congres al partidului. și-a desfășurat lucrările la Bogota. în cursul plenarei s-a exprimat protestul în legătură cu a- mestecul străin în treburile interne ale țărilor lă si bazinul s-a lansat un zarea forțelor în lupta pentru pericolului unui clear. Totodată, s-a hotărît convocarea celui de-al XlV-lea Congres 

din America Centra- Mării Caraibilor și apel pentru mobili- progresiste din lume pace. împotriva război termonu-

al partidului în luna noiembrie a.c.
CONFERINȚA GENERALA A 

O.N.U.D.I. (Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială) se va desfășura in zilele de 12—18 august, s-a anunțat la sediul din Viena al acestui organism economic din sistemul O.N.U. Pe ordinea de zi a reuniunii vor figura analiza modului de aplicare a pro gramelor inițiate de O.N.U.D.’ după conferințele de la Lima Delhi, precum și o serie de prop neri privind ameliorarea activită ; acestui organism. Totodată se examina problema dezvoltării „ . dustriale pe continentul al’r.;' acțiune care se înscrie in că , Deceniul O.N.U. pentru Afric;
MINIȘTRII ÎNSĂRCINAȚI C 

PROBLEMELE MEDIULUI AL 
BIANT DIN ȚĂRILE C.E.E. hotărit, in cadrul unei reuniu. desfășurate la Luxemburg, să adopte măsuri stricte de control transporturilor de deșeuri toxic în cadrul acestui program s mărește împiedicarea poluări diului înconjurător cu diox cu . alte substanțe periculos.- menționează, totodată, că C.E.E. „produc" anual 150 miliu tone de deșeuri industriale. < care circa 30 la sută sint consic rate periculoase.

DE DEZ- a hotărit să acorde im- totalizînd 49 milioan din care 19,1 milioan- formă de donații, uni opt țări africane afei Cele opt țări si)
BANCA ISLAMICA

VOLTARE prumuturi de dolari, dolari sub număr de țațe de secetă. (-----.... _____  ...Niger, Volta Superioară. Mali. Si • negal, Mauritania, Guineea, Gambia și Ciad.
ra a anunțat ministrul Kjell Olof Feldt. Ace:, intervine după anunța: Banca Suediei a major sută a taxei de scor

GUVERNUL SUEDIEI a renunțat la hotărîrea de înghețare prețurilor, precum și la obiectiv’... menținerii sub 4 la sută'a inflației, na tel or. hotărire de către rii cu 1 care este acum de 9,5 la sută.
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