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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a întîlnit cu reprezentanți ai oamenilor muncii
la marea adunare populară cetățenească din Capitală
Sub semnul mobilizator al alegerilor de la 17 martie, într-o
atmosferă de vibrant elan patriotic, participanții și-au manifestat
satisfacția și mîndria față de marile înfăptuiri socialiste din
„Epoca Ceaușescu", hotărîrea nestrămutată de a munci cu
energie și avînt pentru transpunerea în viață a Programului
partidului, a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea
pentru înflorirea continuă a României socialiste

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși ți prieteni,
îmi face o deosebită plăcere să
mă întîlnesc cu dumneavoastră,
reprezentanții oamenilor muncii
din Circumscripția electorală „23
August" și din Capitală, cu pri
lejul alegerilor de deputați în
Marea Adunare Națională și în
consiliile populare.
De la înalta tribună a acestei
mari adunări populare vă adresez
dumneavoastră, tuturor oamenilor
muncii din Capitală, întregului
nostru popor, în numele Comitetu
lui Central al partidului, al Con
siliului de Stat, precum și al meu
personal, un salut revoluționar
călduros, împreună cu cele mai
bune urări. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceaușescu și po
porul !“).
La 17 martie, prin votul liber al
întregului popor, v.or fi aleși noii
deputați în cel mai mare forum
democratic legislativ al țării, pre
cum și în consiliile populare jude
țene, municipale, orășenești și co
munale,. care vor avea — în ur
mătorii 5 ani — înalta misiune de
a asigura înfăptuirea neabătută a
îotărîrilor Congresului al XIII-lea
îl partidului, a Programului de
aurire a societății socialiste muliilateral dezvoltate și înaintare
«pre comunism. (Aplauze și urale
puternice ; se scandează îndelung :
.Ceaușescu deputat în al țării
nare Sfat !“).
Votul pentru candidații Frontuui Democrației și Unității Sociaiste va fi votul pentru înfăptuirea
neabătută a politicii interne și ex
terne a partidului, de dezvoltare
economică și socială a patriei noas
tre socialiste, de asigurare a bună
stării și fericirii întregului popor,

de întărire a independenței și su
veranității României. (Aplauze și
urale puternice; se scandează :
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
și poporul !“).
Platforma electorală a Frontului
Democrației și Unității Socialiste
în aceste alegeri are la bază hotărîrile istorice ale Congresului al
XIII-lea al partidului, planurile
de dezvoltare economico-socială a
României în perioada 1986—1990
și, în perspectivă, pînă în anul 2000.
întreaga campanie electorală, în
tâlnirile între candidați și alegă
tori au prilejuit o largă dezbatere
publică democratică a acestui mă
reț program, a tuturor problemelor
care privesc politica internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru. Se poate spune că toate întâl
nirile și adunările ce au avut loc
s-au caracterizat printr-un înalt
spirit de responsabilitate față de
interesele patriei și ale poporului,
față de cauza socialismului, au pus
puternic în evidență hotărîrea fer
mă- a candidaților și alegătorilor, a
tuturor oamenilor muncii de a ac
ționa cu toată fermitatea pentru
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor
Congresului al XIII-lea, a progra
melor de ridicare a patriei noastre
pe noi culmi de progres și civiliza
ție. (Aplauze și urale puternice ; se
scandează îndelung : „Ceaușescu și
poporul !“).
în spiritul democrației muncitorești-revoluționare, în întîlnirile
și adunările care au avut loc în
timpul campaniei electorale au fost
formulate numeroase propuneri cu
privire la perfecționarea activității
organelor de partid și de stat, a
activității economico-sociale, la
asigurarea înfăptuirii neabătute a
planurilor de dezvolțare a țării.
în același timp, au fost formu

late o serie de critici îndreptățite
cu privire la unele lipsuri și
neajunsuri ce se mai manifestă în
diferite domenii de activitate.
Este necesar ca organele de
partid și de stat, Marea Adunare
Națională ce va fi aleasă și noi
le consilii populare să analizeze
temeinic toate acestea și să sta
bilească măsurile necesare în ve
derea lichidării în cel mai scurt
timp a lipsurilor, îmbunătățirii în
tregii activități, creșterii spiritu
lui de răspundere, de combativi
tate revoluționară în toate sec
toarele de activitate.
Putem afirma că desfășurarea
campaniei electorale pentru alege
rile de la 17 martie a prilejuit o
amplă dezbatere democratică, exi
gentă, cu întregul popor, a proble
melor fundamentale ale dezvoltă
rii societății românești în noua etapă, a constituit o puternică ex
presie a profundului democratism
muncitoresc-revoluționar ce stă la
baza orînduirii noastre socialiste,
care asigură toate condițiile pen
tru participarea activă, nemijloci
tă, a maselor largi de oameni ai
muncii, a întregului popor, la
elaborarea și înfăptuirea politicii
interne și externe a partidului și
statului, la conducerea tuturor sec
toarelor de activitate, a întregii
societăți, la făurirea conștientă a
propriului lor viitor liber și fe
ricit, a societății fără clase, a so
cietății comuniste !■ (Urale și aplauze puternice ; se scandează în
delung : „Ceaușescu și poporul!“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în cei 5 ani care au trecut de
la ultimele alegeri, poporul nos
tru a obținut noi și importante
progrese pe calea dezvoltării eco

nomico-sociale a patriei, a ridică
rii nivelului de trai material și
spiritual al poporului. Au fost ob
ținute succese importante în în
făptuirea celui de-al 7-lea plan
cincinal, care a constituit baza
platformei electorale a Frontului
Democrației și Unității Socialiste
pentru perioada 1981—1985.
Prin munca eroică a clasei mun
citoare, a țărănimii, a intelectua
lității, a întregului nostru popor,
sub conducerea gloriosului nostru
partid comunist, au fost depășite
o serie de greutăți determinate
atît de criza economică mondială
— care a afectat, practic, toate
statele — cît și de unele contra
dicții ce s-au manifestat în socie
tatea noastră, obținîndu-se reali
zări
remarcabile în înfăptuirea
obiectivelor stabilite de Congresul
al XII-lfea și de Conferința Na
țională din 1982, așigurînd dez
voltarea puternică a forțelor de
producție, perfecționarea relațiilor
sociale în cea de-a doua etapă a
realizării Programului partidului,
asigurîndu-se astfel ridicarea pa
triei noastre pe noi culmi de bună
stare și progres. (Aplauze și urale
puternice; se scandează „Ceaușescu
și poporul !“).
Pe baza realizărilor din cei 4
ani ai cincinalului și a prevede
rilor din planul pe 1985, se poate
spune că producția industrială a
țării va crește, în cincinalul 1981—
1985, într-un ritm de circa 6 la
sută anual. Succese importante
s-au obținut și în celelalte sectoa
re de activitate, în înflorirea știin
ței, învățămîntului și culturii —
factori fundamentali In făurirea
noii orînduiri sociale.
în agricultură am obținut o
creștere importantă a producției,
iar în 1984, deși condițiile nu au

fost dintre cele mai favorabile, s-a
putut obține cea mai mare pro
ducție de cereale din istoria țării
noastre, realizîndu-se peste o tonă
de cereale pe locuitor. (Aplauze
puternice, prelungite).
Pe baza rezultatelor obținute în
dezvoltarea industriei și agricul
turii, a creșterii avuției naționale
și a venitului național s-a reali
zat un important program de in
vestiții, de circa 1 200 miliarde lei.
Aceasta a asigurat modernizarea
și dezvoltarea forțelor de produc
ție, punerea în funcțiune a circa
1 800 noi capacități de producție.
A fost realizat și dat în folosin
ță, în această perioadă, Canalul
Dunăre — Marea Neagră, deschizînd astfel o nouă ieșire a Dunării
la Marea Neagră. (Vii aplauze).
Aceasta demonstrează forța econo
miei noastre naționale și capaci
tatea creatoare a constructorilor
socialismului din România. (Aplauze puternice, prelungite).
Prin înfăptuirea neabătută a po
liticii de dezvoltare a tuturor ju
dețelor și zonelor țării, prin am
plasarea judicioasă a noilor obiec
tive economico-sociale s-a asigu
rat ca fiecare județ să realizeze, la
sfîrșitul lui 1985, o producție pe
locuitor de cel puțin 70 000 lei.
S-au dezvoltat puternic relații
le economice ale României cu alte
state, și în primul rînd cu țările,
socialiste. în 1985, volumul comer
țului exterior este cu 28 la sută
mai mare decît în 1980.
Acționîndu-se cu toată hotărîrea
pentru dezvoltarea relațiilor eco
nomice internaționale, s-a urmărit
asigurarea unei balanțe comercia
le active,4 ceea ce a permis redu
cerea cu aproape 40 la sută a da
toriei externe a țării. (Vii aplauze).
Ca rezultat al dezvoltării for
țelor de producție, în acest an

produsul social va fi cu 25 la sută
mai mare decît în 1980, iar volu
mul fondurilor fixe se va ridica la
peste 2 800 miliarde lei.
în perioada actualului cincinal
s-au obținut succese importante în
sporirea venitului național, în
tr-un ritm anual de circa 7 la sută.
Pe baza creșterii continue a avu
ției naționale și a forțelor de pro
ducție ale țării, s-a asigurat înfăp
tuirea programului de ridicare a
nivelului de trai al poporului, de
creștere a gradului de civilizație
și bunăstare al întregii țări,
în urma majorărilor efectuate în
actualul cincinal, retribuția reală
a tuturor oamenilor muncii a fost
anul trecut cu 6 la sută mai mare
decît în 1980, iar în acest an va fi
cu 8 la sută mai mare. (Aplauze
și urale puternice ; se scandează
îndelung: „Ceaușescu și poporul!").
Au fost, de asemenea, majorate
pensiile, în medie cu 6 la sută. Au
crescut fondurile alocate de la bu
getul statului pentru cheltuielile
sociale.
S-au luat măsuri și s-a asigurat
menținerea indicilor prețurilor de
desfacere la produsele de consum
la nivelul prevederilor din plan,
în concordanță cu veniturile spo
rite ale oamenilor muncii, a cres
cut cu 7 la sută volumul mărfuri
lor vîndute populației. în perioada
1981—1985 se vor construi 750 000
de noi apartamente, ceea ce va
duce la îmbunătățirea condițiilor
de locuit — factor important în
ridicarea bunăstării generale a
poporului.
în cincinalul care a trecut,
Marea Adunare Națională a adop
tat o serie de legi și acte norma
tive privind întărirea orînduirii
noastre de stat, perfecționarea
conducerii și planificarea întregii

activități, dezvoltarea continuă a
democrației
muncitorești-revoluționare.
Iată de ce acum, la încheierea
unei activități de 5 ani și în ajunul
alegerilor care vor desemna de
putății pentru Marea Adunare Na
țională și în consiliile populare
pentru o următoare perioadă de 5
ani, se poate afirma că angajamen
tele asumate la ultimele alegeri, în
platforma electorală, s-au realizat
cu succes, că patria noastră a
parcurs o etapă importantă pe ca
lea progresului său economic și
social, a ridicării sale pe o nouă
treaptă de dezvoltare, a creșterii
nivelului de trai și de civilizație
materială și spirituală a poporului.
a întăririi independenței • și suve
ranității României ! (Aplauze șî
urale puternice; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
și poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
La toate marile realizări obți
nute în perioada actualului cinci
nal, oamenii muncii din Capitală
și-au adus o contribuție de mare
însemnătate. Municipiul Bucu
rești realizează circa 14 la sută
din producția industrială a țării.
în ultimii 20 de ani, industria
Capitalei a obținut o creștere de
peste 5 ori, sporuri importante
obținîndu-se îndeosebi în industria
construcțiilor de mașini, industria
chimică, în industria ușoară și
altele.
Aș dori să menționez în mod
deosebit progresele remarcabile
în ridicarea nivelului tehnic și
calitativ al producției, în aplicarea
de noi tehnologii moderne, în
creșterea productivității muncii și
(Continuare în pag. a Il-a)
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reducerea consumurilor materiale
și a costurilor de producție, în
creșterea generală a eficienței
economice.
în toate domeniile, atît în Capi
tală, cît și în întreaga țară, am
obținut succese remarcabile în
dezvoltarea economico-socială a
țării. Cu toate acestea, trebuie să
spunem deschis că au continuat
să se mai manifeste o serie de
lipsuri și neajunsuri, o serie de
rămîneri în urmă în unele dome
nii importante. în mod deosebit
continuă să se manifeste o con
tradicție importantă între nivelul
general de dezvoltare al forțelor
de producție și o anumită rămînere în urmă a dezvoltării pro
ducției de energie electrică. Deși
dispunem de mari capacități, care
se ridică la 17 000 MW putere in
stalată, totuși, datorită unor lip‘ suri serioase manifestate atît în
unele centrale electrice, cît și în
industria minieră, ele nu dau pro
ducția la nivelul posibilităților
existente. La aceasta se mai adau
gă și situația grea creată de se
ceta din anul trecut și de gerul
din această iarnă, care au redus
apa în lacurile de acumulare și
deci și energia din hidrocentrale.
Cu toate acestea, trebuie să de
clar că dacă energia electrică pe
care am produs-o în lunile decem
brie, ianuarie și februarie era
gospodărită în mod mai rațional
și cu o înaltă răspundere putea să
asigure desfășurarea în condiții
mult mai bune a întregii activi
tăți de producție, inclusiv satisfa
cerea cerințelor generale ale so
cietății noastre. Subliniez aceasta
deoarece este necesar să tragem
toate concluziile din aceste stări
negative. De altfel, în ultimele săptămîni, Comitetul Politic Executiv
a și adoptat o serie de măsuri, care
au fost date publicității, și sînt
deja bine cunoscute.
Trebuie să acționăm în așa fel
încît, în următoarele luni, să asi
gurăm realizarea în cele mai bune
condiții a planurilor de producție,
a planului pe acest an, asigurînd
astfel înfăptuirea neabătută a pla
nului pe 1981—1985 și punînd o
bază trainică pentru cel de-al
VlII-Iea cincinal, pentru perioada
1986—1990.
Dispunem de tot ce este necesar
în întreaga țară — și deci și în
Capitală — pentru a asigura lichi
darea unor stări negative și a asi
gura înfăptuirea neabătută a pla
nurilor de dezvoltare generală, economică a țării. (Aplauze și urale
puternice; se scandează îndelung :
„Ceaușescu și poporul !“).
Remarcabilele succese obținute
de România în anii construcției
noii orinduiri demonstrează cu
putere superioritatea' socialismu
lui, forța și capacitatea unui popor
stăpîn pe destinele sale, care își
făurește în mod conștient propriul
său viitor, liber și fericit 1
Toate aceste înfăptuiri demon
strează cu putere justețea politicii
partidului nostru comunist —
forța politică conducătoare a în
tregii națiuni — care se călăuzește
în activitatea sa după concepția
științifică,
materialist-dialectică
și istorică, după măreața învăță
tură a socialismului științific,
aplicînd creator, la condițiile
României, adevărurile
general
valabile.
Toate acestea sînt rodul muncii
creatoare, pline de abnegație, a
clasei muncitoare — clasa condu
cătoare a societății socialiste
românești — a țărănimii, intelec
tualității, a întregului nostru po
por, care, într-o deplină unitate,
în cadrul Frontului Democrației
și Unității Socialiste, sub con
ducerea partidului, înfăptuiesc
neabătut programul luminos de
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism, de în
tărire a independenței și suvera
nității naționale, de ridicare con
tinuă a bunăstării și fericirii' în
tregii națiuni. (Aplauze și urale
prelungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!“).
Pentru toate aceste minunate
înfăptuiri, de la tribuna acestei
mari adunări populare, adresez
tuturor oamenilor muncii din Ca
pitală, întregului nostru popor
cele mai calde felicitări, precum
și urări de noi și tot mai mari
succese și satisfacții în întreaga
activitate consacrată progresului
și înfloririi patriei noastre, Româ
nia socialistă ! (Aplauze puternice,

urale, se scandează „Ceaușescu—
România — stima noastră și mîn
dria !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Hotărîrile istorice ale Congre
sului al XlII-lea al Partidului
Comunist Român, Directivele pri
vind dezvoltarea economico-socia
lă a României în cincinalul viitor
și în perspectivă pînă în anul
2000 — care reprezintă și platfor
ma electorală a Frontului Demo
crației și Unității Socialiste —
marchează trecerea patriei noas
tre în cea de-a treia etapă a reali
zării Programului partidului de
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a
țării spre comunism. înfăptuirea
obiectivului
strategic al acestei
etape presupune dezvoltarea pe o
treaptă superioară a forțelor de
producție, perfecționarea în con
tinuare a relațiilor sociale și reali
zarea unei concordanțe cît mai
depline între diferite sectoare,
între forțele de producție și rela
țiile sociale, ridicarea calității
muncii și vieții în toate domeniile
economico-sociale.
în centrul întregii activități a
poporului nostru în perioada ur
mătorului cincinal și în perspec
tivă, pînă în anul 2000, se vor afla
consolidarea tuturor realizărilor
obținute, întărirea poziției Româ
niei de țară mediu dezvoltată și
trecerea ei într-un stadiu nou,
superior, al dezvoltării sale eco
nomice și sociale.
Așa cum am subliniat la Con
gresul partidului, în anul 2000
România va fi o țară socialistă
multilateral dezvoltată atît din
punct de vedere al industriei, agri
culturii, învățămîntului, științei și
culturii, cît și al nivelului general
de viață și civilizație al poporului.
Se poate afirma, cu deplin temei,
că, prin aceasta, România va în
cheia o întreagă epocă de dezvol
tare revoluționară, creînd condi
țiile trecerii la o nouă etapă a re
voluției, la afirmarea tot mai largă
în societatea noastră a principiilor
comuniste de repartiție, de muncă
și de viață. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung :
„Ceaușescu, România — stima
noastră și mîndria !").
în cel de-al VIII-lea plan cinci
nal se va pune pe primul plan dez
voltarea intensivă a industriei,
agriculturii, a celorlalte sectoare
de activitate. în conformitate cu
prevederile noului plan cincinal, o
atenție deosebită se va acorda dez
voltării mai puternice a bazei ener
getice și de materii prime, ca o
condiție hotărîtoare pentru asigu
rarea progresului general al tutu
ror ramurilor economiei naționale
și vieții sociale.
Măsurile stabilite privind dez
voltarea de noi centrale electrice
pe cărbune, de noi hidrocentrale,
intrarea în producție și realizarea
pînă în 1990 a unei capacități de
cel puțin 5 000 de MW în centralele
nucleare vor crea condițiile ne
cesare satisfacerii în bune condi
ții a necesarului de energie pen
tru toate sectoarele de activitate.
O atenție deosebită va trebui să
acordăm în continuare reducerii
consumurilor de energie și com
bustibili, a consumurilor materiale
în general, recuperării și refolosirii surselor de energie, de materia
le, de piese și subansamble, care
trebuie să asigure o parte impor
tantă — în unele domenii de peste
50 la sută — a aprovizionării tehnico-materiale a producției.
Pornind de la puternica bază
tehnico-materială, de la experiența
dobîndită în organizarea muncii și
a producției, de la nivelul ridicat
de calificare a cadrelor din toate
sectoarele, în viitorul cincinal
1986—1990 producția marfă indus
trială va crește într-un ritm mediu
anual de 6—6,5 la sută, iar produc
ția netă într-un ritm anual de
10—10,6 la sută.
în acest cadru, o dezvoltare mai
puternică va cunoaște industria
construcțiilor de mașini, îndeo
sebi electronica, chimia și alte ra
muri de însemnătate deosebită
pentru progresul tehnic al întregii
economii.
în același timp, este necesar să
asigurăm creșterea mai puternică a
productivității muncii, care trebuie
să crească în cincinalul viitor cu
cel puțin 60 la sută, pe baza unei
mai bune organizări a producției și
a muncii, a automatizării, cibernetizării și robotizării producției, începînd cu sectoarele mai grele.

Sînt necesare măsuri hotărîte în
direcția ridicării continue a cali
tății și nivelului tehnic al produc
ției, astfel încît produsele româ
nești să poată fi competitive și
comparabile cu cele mai bune
produse similare realizate pe plan
mondial.
Este necesar să acționăm cu toa
tă hotărîrea în direcția reducerii
cheltuielilor materiale și de pro
ducție, să asigurăm creșterea pu
ternică a eficienței economice, a
rentabilități? și beneficiilor în
toate sectoarele.
Trebuie să pornim cu toată ho
tărîrea de la necesitatea ca toate
unitățile
economico-sociale
să
funcționeze pe baza principiilor
autoconducerii și autogestiunii,
să obțină beneficii maxime în în
treaga lor activitate. Aceasta con
stituie o necesitate obiectivă pen
tru asigurarea dezvoltării conti
nue a patriei noastre și ridicarea
bunăstării generale a poporului.
în acest cadru aș dori să mă re
fer la necesitatea ca întreaga ac
tivitate a industriei din capitala
patriei noastre să se ridice la ni
velul cerințelor puse de' Congre
sul partidului. Așa cum am men
ționat la conferința organizației
de partid a Capitalei, producția in
dustrială a municipiului București
va trebui să ajungă în anul 19901a
280—300 miliarde lei, crescînd în
tr-un ritm mediu anual de circa 10
la sută, superior mediei pe țară.
(Aplauze și urale puternice; se
scandează „Vom munci și vom
lupta, (ara o vom înălța !“). Este
necesar să facem acest lucru avînd
în vedere faptul că în Capitală avem mari capacități industriale de
înaltă tehnicitate care nu lucrează
la nivelul prevederilor din proiec
te. în mod deosebit, doresc să men
ționez necesitatea de a se acorda
mai multă atenție problemelor
tehnice, ridicării calității, avînd în
vedere că în Capitală se găsesc aproape totalitatea institutelor de
cercetări, se află un puternic corp
de ingineri și specialiști, un pu
ternic detașament de muncitori cu
o înaltă calificare și o bogată tra
diție revoluționară.
Am vizitat în aceste zile mai
multe întreprinderi, am constatat
cu multă satisfacție o serie de re
alizări importante. în același timp
am constatat și unele lipsuri. Deși
sîntem în ajunul alegerilor, în dis
cuțiile din timpul vizitei am adus
totuși serioase critici colectivelor
de oameni ai muncii — mai cu
seamă conducerilor întreprinderi
lor acestora — pornind de la ne
cesitatea că trebuie să acționăm
într-un spirit mai revoluționar și
de la faptul că alegerile de la 17
martie trebuie să însemne și să
determine o schimbare a stilului
și a felului de muncă în toate do
meniile. Mă refer mai cu seamă
la faptul că unele măsuri pe care
le-am discutat în cursul vizitelor
anterioare se realizează încă în
tr-un ritm prea încet.
Se impune, atît în Capitală, cît
și în întreaga țară, în toate uni
tățile noastre să se acționeze cu
mai multă exigență, într-un spirit
mai revoluționar, cu o atitudine
mai fermă față de lipsuri și nea
junsuri. încă în acest an trebuie
să facem totul pentru ca măsuri
le stabilite în direcția perfecțio
nării și ridicării nivelului tehnic,
a calității să fie înfăptuite pe de
plin. (Vii aplauze). Dispunem în
industrie — inclusiv, repet, în in
dustria, din Capitală — de puter
nice forțe tehnice, de puternice
detașamente de muncitori cu o
înaltă calificare, de puternice or
ganizații de partid. Avem deci
tot ce este necesar — pornind de
la faptul că omul este forța ho
tărîtoare, determinantă, în reali
zarea tuturor programelor noas
tre — pentru a înfăptui neabătut
prevederile planului pe acest an,
ale noului cincinal, pentru reali
zarea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea al partidului.
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“)•

Dragi tovarăși și prieteni,
în domeniul agriculturii vom
pune pe primul plan dezvoltarea
intensivă și modernizarea acestei
ramuri de bază a economiei națio
nale. Pînă în anul 1990 producția
de cereale trebuie să ajungă la
30—32 milioane'tone. Se vor dez
volta puternic zootehnia, viticul
tura, pomicultura, legumicultura
și celelalte sectoare de activitate.

Noua revoluție agrară va trebui
să asigure dezvoltarea puternică
a bazei tehnico-materiale, recolte
tot mai mari, promovarea și apli
carea în practică a tot ceea ce
este mai avansat în știința și teh
nica agricolă, formarea unui stil
de muncă revoluționar; ea tre
buie să determine o înaltă exi
gență și responsabilitate, o schim
bare profundă a însuși modului
de gîndire, de muncă și de viață
al țărănimii, al tuturor oamenilor
muncii din agricultură.
O atenție deosebită se va acorda
folosirii cît mai raționale și efi
ciente a întregii suprafețe de pămînt — principalul mijloc de pro
ducție. Se vor efectua, în cincina
lul viitor, mari lucrări de irigații
pentru a realiza, pînă în 1990, o
suprafață de 5—5,6 milioane hec
tare irigate. în același timp, se
vor înfăptui lucrări însemnate de
desecări și de combatere a ero
ziunii solului pe mari suprafețe,
ceea ce va contribui la creșterea
puternică a fertilității solului și,
pe această bază, la sporirea pro
ducției agricole, care să satisfacă
pe deplin atît Cerințele de consum
ale populației, cît și ale industriei,
precum și alte necesități ale eco
nomiei naționale.
în vederea înfăptuirii obiective
lor de dezvoltare economico-socia
lă a țării, in cincinalul următor se
va realiza un vast program de in
vestiții, de circa 1 350—1 400 mi
liarde lei, din care 190 miliarde
lei în agricultură. Toate acestea
vor fi orientate cu precădere spre
lărgirea bazei energetice și de
materii prime, spre înfăptuirea
programului de dezvoltare inten
sivă, modernizare și ridicare a ni
velului tehnic al industriei, pre
cum și a programului de irigații
și îmbunătățiri funciare. Avuția
națională a poporului va spori in
cincinalul următor cu încă 1500
noi capacități de producție. Se va
da în folosință Canalul Poarta
Albă — Midia — Năvodari și se
va realiza cea mai mare parte a
Canalului
București — Dunăre.
(Aplauze puternice).
în conformitate cu hotărîrile
Congresului al XlII-lea, se va con
tinua amplasarea rațională a for
țelor de producție pe întreg teri
toriul țării. Pe această bază, în fie
care județ se va asigura reali
zarea unui volum de activitate
economică pe locuitor de cel puțin
80 mii lei, iar în 29 de județe de
peste 100 mii lei. în ceea ce pri
vește Capitala, activitatea econo
mică pe locuitor va trebui să fie
în 1990 de cel puțin 155 mii lei.
(Vii aplauze).
Pe această bază se vor asigura
creșterea gradului de dezvoltare
economico-socială și de civilizație
a tuturor județelor, condiții egale
de muncă și de viață pentru toți
cetățenii patriei.
în realizarea obiectivelor strate
gice, a programului de dezvoltare
economico-socială în viitorul cin
cinal și în perspectivă pînă în anul
2000, un rol de mare însem
nătate revine activității de cerce
tare științifică, care va trebui să
aibă o participare tot mai activă
la modernizarea și dezvoltarea tu
turor sectoarelor de activitate, la
ridicarea nivelului tehnic și calita
tiv, la creșterea rolului științei în
dezvoltarea generală a patriei
noastre.
Se va acționa, de asemenea, pen
tru perfecționarea în continuare a
învățămîntului, în vederea asigu
rării cadrelor necesare pentru toa
te sectoarele de activitate, cu un
înalt nivel de pregătire tehnică și
profesională. Vom accentua activi
tatea de perfecționare și ridicare
a cunoștințelor profesionale și teh
nice, condiție esențială pentru pro
gresul general al patriei noastre.
Se va întări și mai mult conlu
crarea între știință, învățămînt și
producție — factor hotărîtor pen
tru înfăptuirea cu succes a tutu
ror programelor de înflorire a
României socialiste.
în același timp, vom intensifi
ca activitatea politico-educativă
de formare a omului nou, con
structor conștient al propriului
său viitor. Vom pune la baza în
tregii activități concepția materia
list-dialectică și istorică, cele mai
noi cuceriri ale științei și cunoaș
terii umane. Activitatea politicoeducativă va trebui să dezvolte
spiritul revoluționar, răspunderea
față de cauza socialismului și co
munismului în patria noastră, să
cultive în conștiința oamenilor
muncii sentimentele nobile ale pa

triotismului. ale dragostei față de
partid și popor, hotărîrea de a
face totul pentru a apăra și dez
volta cuceririle revoluționare ale
patriei noastre. (Aplauze și urale
puternice ; se scandează îndelung :
„Ceaușescu și poporul!'*, „Ceaușescu
— P.C.R. !“). în același timp, ac
tivitatea politico-educativă va tre
bui să combată cu hotărîre ati
tudinile înapoiate, retrograde, ori
ce manifestări de naționalism,
șovinism, antisemitism, care sînt
mentalități ale vechii societăți
burghezo-moșierești, ale societății
bazate pe exploatare și asuprire,
întreaga activitate politico-educa
tivă va trebui să întărească necon
tenit unitatea și frăția tuturor oa
menilor muncii în munca și lupta
pentru progresul și înflorirea pa
triei socialiste, să dezvolte în rîndurile întregului popor spiritul de
solidaritate, de prietenie și colabo
rare cu celelalte popoare, cu for
țele iubitoare de pace din întrea
ga lume. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu
— România, pacea și prietenia !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Odată cu dezvoltarea puternică
a forțelor de producție, a indus
triei, agriculturii și celorlalte
ramuri, cu sporirea avuției națio
nale și a venitului național, vom
face totul pentru a asigura ridi-'
carea continuă a nivelului de trai
material și spiritual al poporului
— țelul suprem al politicii parti
dului, esența societății socialiste
multilateral dezvoltate pe care o
edificăm cu succes în România.
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează: „Ceaușescu și po
porul !“).
O atenție deosebită vom acor
da, în cincinalul 1986—1990, înfăp
tuirii programului de sistematiza
re a orașelor și satelor, asigurînd
o restrîngere a suprafețelor con
struite, pentru o mai bună folo
sire a pămîntului, cît și pentru
realizarea în condiții mai bune a
tuturor cerințelor de dotare edi
litară, de învățămînt, de, sănătate
și cultură, de comerț, a' orașelor
și satelor patriei noastre.
în următorul cincinal se vor
construi încă 750 000 de aparta
mente, ceea ce va asigura rezol
varea în linii mari a problemei
locuințelor, realizarea în medie a
peste 12 mp suprafață locuibilă de
persoană.
Toate acestea vor constitui fac
tori de importanță deosebită in
ridicarea gradului de civilizație și
de bunăstare a tuturor oamenilor
muncii, vor asigura întregului po
por condiții tot mai bune de mun
că și viață, demne de epoca so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe care o construim cu
succes pe pămîntul României.
(Vii aplauze).
în acest ca.dru, în București se
vor realiza mari lucrări de siste
matizare și organizare a străzilor
și căilor de comunicații, astfel
încît, pînă în 1990, să se încheie
în linii generale toate aceste lu
crări de modernizare a Capitalei
patriei noastre.
Se va încheia construcția noului
centru politic-administrativ, cuprinzînd Casa Republicii, Biblio
teca națională, o serie de instituții
de stat și noi ansambluri de lo
cuințe, cu arhitectură monumen
tală, pe calea Victoria Socialis
mului și alte străzi din zona res
pectivă. Vor fi construite incă
150 000 de apartamente. Va intra
în funcțiune o nouă arteră a me
troului, traseul acestuia ajungînd
astfel la aproape 60 km.
Se poate afirma cu îndreptățită
mîndrie că prin vastele lucrări ce
se vor realiza în acest cincinal
Capitala patriei noastre — ca, de
altfel, toate orașele patriei — va
căpăta dimensiuni noi, va deveni
un oraș modern care va constitui
o mîndrie pentru întregul popor,
o măreață realizare a Programu
lui partidului de ridicare a pa
triei pe trepte tot mai înalte de
civilizație și progres. (Aplauze și
urale puternice; se scandează:
„Vom munci și vom lupta, țara o
vom înălța !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XlII-lea impune perfec
ționarea și ridicarea la un nivel
superior a activității de conducere
și planificare, creșterea rolului
statului în toate domeniile de ac
tivitate, odată cu dezvoltarea tot

mai puternică a democrației so
cialiste, a noilor organisme ale de
mocrației muncitorești-revoluționare. Vom porni neabătut de la
faptul că este necesar să asigurăm
o strînsă conlucrare între organele
de stat și noile organisme ale de
mocrației, in așa fel încît masele
populare să poată participa tot
mai larg la adoptarea și înfăptui
rea tuturor hotărîrilor privind
dezvoltarea patriei noastre; politi
ca internă și externă a României.
Vom acorda o atenție deosebită
întăririi continue a proprietății
socialiste, de stat și cooperatiste
— baza hotărîtoare pentru întrea
ga dezvoltare a patriei noastre.
Va trebui să acționăm cu hotă
rîre în vederea aplicării consec
vente a noului mecanism economico-financiar, întăririi autocon
ducerii și autogestiunii în toate unitățile, pentru aplicarea neabă
tută a principiului socialist de re
tribuție. Pornim de la faptul că
nimeni nu poate să primească ni
mic fără muncă, nu poate trăi pe
seama muncii altuia, că veniturile
tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră trebuie să fie legate
nemijlocit de muncă, de activita
tea productivă, de contribuția adusă la dezvoltarea generală a
țării. Aplicăm neabătut principiul
„Nici pîine fără muncă, dar nici
muncă fără pîine “. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Să facem astfel încît pe baza ac
tivității desfășurate, a sporirii
producției și a eficienței economi
ce, veniturile tuturor categoriilor
de oameni ai muncii să poată
crește continuu, în raport cu mun
ca depusă.
Este necesar — subliniez încă o
dată — să apărăm neabătut pro
prietatea socialistă, proprietatea
întregului popor, de dezvoltarea ei
depinzînd atît făurirea societății
socialiste multilateral dezvoltate,
cît și înaintarea, spre comunism,
ridicarea continuă a bunăstării po
porului, întărirea independenței și
suveranității României, asigurarea
unui loc demn în rîndul națiuni
lor libere ale lumii. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează în
delung :
„Ceaușescu, România,
stima noastră și mindria !“).
Vom acorda toată atenția întări
rii în continuare a forțelor noastre
armate, a ridicării nivelului lor de
pregătire politică și de luptă, pen
tru întărirea capacității de apăra
re a patriei împotriva oricăror în
cercări de a atenta la libertatea
și independența națională, la cu
ceririle revoluționare ale poporu
lui. (Vii și puternice aplauze).
în același timp, vom întări con
lucrarea cu armatele țărilor din
cadrul Tratatului de la Varșovia,
cu alte armate prietene, acționind
neabătut pentru o politică de
pace și colaborare internațională.
în activitatea viitoare vom face
totul pentru perfecționarea activi
tății organelor Ministerului de In
terne, de miliție și securitate, a
procuraturii și justiției, în ve
derea apărării avuției obștești și a
avutului personal, a asigurării or
dinii interne, a apărării vieții și li
niștii tuturor cetățenilor patriei
noastre, a marilor cuceriri revo
luționare. Vom veghea permanent
ca nimeni să nu rămînă nepedep
sit dacă dăunează intereselor po
porului și ale patriei și, totodată,
ca nimeni să nu poată fi pedepsit
pe nedrept. Vom asigura respec
tarea strictă a legalității socialis
te, întărirea continuă a legăturilor
între organele de stat și popor și
realizarea unei cît mai strînse
conlucrări între ele, pornind de la
faptul că poporul este adevăratul
constructor al socialismului, că
toate organele de stat trebuie să
se afle permanent sub controlul și
îndrumarea maselor largi popu
lare. (Aplauze puternice). Aceasta
constituie, de altfel, una din latu
rile de bază ale democrației muncitorești-revoluționare, ale dezvol
tării noului umanism revoluționar,
in care omul se află în centrul în
tregii activități. Tot ceea ce reali
zăm în România, realizăm cu po
porul și pentru popor ! Vom face
totul pentru ca poporul nostru
să-și asigure un loc demn în lume,
să poată să fie stăpîn pe deplin în
propria sa țară, să-și făurească
viitorul așa cum îl dorește el !
(Aplauze și urale îndelungate ; se
scandează „Ceaușescu și poporul!",
„Ceaușescu, România — stima
noastră și mîndria !“).
Vom acționa cu toată hotărîrea
pentru întărirea continuă a rolului
conducător al partidului în toate

domeniile de activitate, aceasta
constituind garanția înfăptuirii
programelor de dezvoltare a pa
triei noastre.
în acest spirit este necesar ca
organele de partid și de stat, con
siliile populare, sindicatele, tine
retul, organizațiile de femei, toa
te organizațiile de masă și obștești
să acționeze cu cea mai mare fer
mitate pentru a-și îndeplini in
condiții tot mai bune rolul impor
tant pe care îl au în societatea
noastră socialistă, în democrația
muncitorească-revoluționară,
să
facă totul pentru unirea eforturi
lor întregului popor în cadrul
Frontului Democrației și Unității
Socialiste — garanția mersului
ferm înainte pe calea socialismu
lui și comunismului, a bunăstării
și fericirii, (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu
și
poporul!“,
„Ceaușescu, România — stima
noastră și mîndria !“).
în mod deosebit va trebui să acordăm o atenție mai mare îmbu
nătățirii și ridicării la un nivel
mai înalt a activității consiliilor
populare, care — în cadrul de
mocrației noastre muncitorești-revoluționare — au fost învestite cu
mari răspunderi în organizarea și
conducerea activității economicosociale în județele, orașele și co
munele patriei noastre, în dezvol
tarea lor economică și socială, în
asigurarea celor mai bune condi
ții de viață, de muncă pentru toți
locuitorii. Consiliile populare tre
buie să aibă permanent în vedere
că au menirea de a face totul pen
tru unirea eforturilor tuturor lo
cuitorilor în buna gospodărire
și dezvoltarea fiecărei localități ca
o unitate puternică economico-so
cială, în care cetățenii să poată
să se bucure de toate cuceririle
civilizației și construcției socialis
te. (Aplauze și urale puternice. Se
scandează îndelung : „Ceaușescu
și poporul !“, „Ceaușescu — depu
tat in al țării mare Sfat !“).
O expresie a democrației noas
tre muncitorești-revoluționare o
constituie și faptul că, în alegerile
de • deputați în Marea Adunare
Națională și în consiliile populare,
sint propuși drept candidați oa
meni care, prin întreaga lor acti
vitate profesională și politică, mo
rală și cetățenească, reprezintă
garanția că vor face totul pentru
a servi în cele mai bune condiții
poporul, interesele patriei, ale so
cialismului.
Printre candidați se află mem
bri ai conducerii de partid și de
stat, reprezentanți de frunte ai
clasei muncitoare, țărănimii și in
telectualității, activiști de partid și
de stat, ai, organizațiilor de masă
și obștești, cadre de conducere din
economie, membri ai Organizației
Democrației și Unității Socialiste,
alte categorii de cetățeni, bărbați
și femei, tineri și vîrstnici care,
prin activitatea lor de pînă acum,
au dovedit că merită pe deplin în
crederea poporului.
După cum este cunoscut, în aceste alegeri s-a extins practica
democratică de a depune mai
multe candidaturi pentru un loc
de deputat. Astfel, pentru alegerile
în Marea Adunare Națională, pen
tru peste 50 la sută din deputății
Frontului Democrației și Unității
Socialiste s-au propus două sau
trei candidaturi ; în consiliile
populare, pentru circa 80 la sută
din deputați, au fost propuse două
sau trei candidaturi. In acest fel
sînt create condițiile unei întreceri
între candidați, în a-și îndeplini
în cele mai bune condiții angaja
mentele luate față de oamenii
muncii, cît și posibilitatea cetățe
nilor de a alege dintre aceștia pe
cei pe care consideră că își vor
îndeplini în cele mai bune condiții
angajamentele asumate. (Aplauze
puternice).
Prin sistemul mai multor candi
daturi se creează condiții și mai
bune pentru alegerea în Marea
Adunare Națională și în consiliile
populare a celor mai buni activiști
din toate domeniile, care să prezin
te garanția că vor face totul pen
tru înfăptuirea neabătută a hotărî
rilor Congresului al XlII-lea al
partidului, pentru a servi poporul,
cauza socialismului și comunismu
lui, politica de pace a patriei
noastre! (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează: „Ceaușescu
deputat, în al țării mare Sfat !“).
Acum, în ajunul alegerilor, pu
tem afirma cu deplin temei că
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platforma electorală a Frontului
Democrației și Unității Socialiste,
pe care întregul nostru popor este
chemat s-o aprobe prin votul de la
17 martie, reprezintă un minunat
program de dezvoltare a patriei
noastre- pînă in 1990 și în perspec
tivă pînă în anul 2000. de ridicare
continuă a României pe noi culmi
de progres și civilizație.
Votul de la 17 martie trebuie să
constituie o puternică afirmare a
unității întregului popor, în cadrul
Frontului Democrației și Unității
Socialiste, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, a hotărîrii de
a face totul pentru triumful socia
lismului și comunismului, pentru
întărirea independenței și suvera
nității României ! (Aplauze și urale
puternice, prelungite ; se scandea
ză :
„Ceaușescu —
P.C.R. !“,
„Ceaușescu
și
poporul !“,
„Ceaușescu — România, stima
noastră și mindria !“).

Dragi tovarăși ți prieteni,
în perioada care a trecut de la
alegerile care au avut loc cu cinci
ani în urmă, Republica Socialistă
România a,desfășurat o largă acti
vitate internațională de extindere
și consolidare a legăturilor de
prietenie și colaborare cu alte sta*te, a militat activ pentru dezar
mare și pentru pace, pentru so
luționarea problemelor complexe
ale vieții internaționale în interesul
tuturor popoarelor. Datorită acestei
politici, România și-a cîștigat noi
și noi prieteni pe toate meridiane
le, se bucură de stimă și un respect
binemeritat în rindul tuturor po
poarelor lumii.
Am acționat — și vom face totul
și în viitor — pentru dezvoltarea
puternică a relațiilor noastre cu
toate țările socialiste, și în primul
rînd cu vecinii noștri. în acest ca
dru aș dori să subliniez și cu acest
prilej hotărîrea noastră de a face
totul pentru dezvoltarea continuă a
relațiilor cu Uniunea Sovietică.
Considerăm că întărirea solidari
tății și unității țărilor socialiste rel prezintă, în actualele împrejurări
internaționale, un factor important
pentru afirmarea prestigiului so
cialismului,
pentru
dezarmare,
pace și progres economico-social.
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează : „Ceaușescu, România
— pacea și prietenia !“).
Vom acționa în continuare, cu
hotărîre, pentru întărirea colaboră
rii cu țările în curs de dezvoltare,
cu țările nealiniate, precum și cu
țările mici și mijlocii, considerînd
aceasta ca un factor important în
lupta pentru dezarmare și pace.
în același timp, vom continua
să extindem legăturile țării noas
tre cu statele capitaliste dezvolta
te. cu toate țările lumii, fără de
osebire de orînduire socială. Vom
participa activ la diviziunea inter
națională a muncii, la schimbul
mondial de valori materiale și
spirituale — aceasta constituind
un factor activ al progresului fiecă
rei națiuni, al păcii și colaborării
internaționale.
La baza tuturor relațiilor țării
noastre cu celelalte state vom situa
neabătut — ca și pînă acum —
principiile deplinei egalități în
drepturi, respectului independenței
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și
avantajului reciproc, nerecurgerii
la forță și la amenințarea cu fo
losirea forței. Ne pronunțăm pen
tru respectarea neabătută a drep
tului fiecărui popor la dezvoltare
economico-socială liberă, așa cum
o dorește, fără nici un amestec din
afară. (Aplauze puternice).
La Congresul al XIII-lea al
partidului, precum și la cel de-al
Hl-lea Congres al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste am
subliniat pe larg cauzele care au
dus la încordarea deosebit de
gravă din situația internațională.
Se poate spune că, niciodată de la
încheierea celui de-al doilea război
mondial, omenirea nu s-a găsit in
fața unor asemenea primejdii care
pot duce la un nou război mondial,
ce s-ar transforma, inevitabil, într-o catastrofă nucleară.
în lume continuă să se mani
feste politica imperialistă de forță
și de amenințare cu forța, de con
solidare și reîmpărțire a «sferelor
de influență, de amestec brutal în
treburile altor state. Criza economi
că mondială a accentuat instabili
tatea pe plan mondial, a dus la
înrăutățirea fără precedent a si
tuației economice a țărilor în curs
de dezvoltare, la mărirea decalaje
lor dintre statele sărace și bogate.
S-au intensificat contradicțiile din
tre diferite state și grupări de
state, au apărut contradicții noi ;
au luat o puternică amploare con
tradicțiile dintre țările sărace și
bogate. S-a intensificat fără pre
cedent cursa înarmărilor, îndeosebi
a înarmărilor nucleare, a crescut
pericolul unei catastrofe nucleare,
care ar duce la dispariția cuceri
rilor civilizației noastre, a înseși
condițiilor existenței vieții pe pla
neta noastră.
O situație deosebit de primej
dioasă s-a creat în Europa, ca ur
mare a amplasării rachetelor nu
cleare americane cu rază medie de
acțiune și a contramăsurilor nu
cleare sovietice.
Pornind de la toate acestea și.
în primul rînd, de la faptul că în
lume s-au acumulat uriașe canti
tăți de arme nucleare, care ar
putea distruge de cîteva ori în
treaga planetă, considerăm că pro
blema fundamentală a epocii noas
tre o constituie oprirea cursei în
armărilor și îndeosebi a celor nu
cleare, trecerea la dezarmare, la
înlăturarea primejdiei unui nou
război
mondial, la asigurarea
păcii în lume. (Aplauze puternice ;

se scandează îndelung: „Dezarma
re — pace !"). Este mai necesar ca
oricind să se facă totul pentru
unirea eforturilor popoarelor, a
tuturor forțelor progresiste, realis
te
în
vederea
schimbării
cursului actual al evenimentelor
mondiale, pentru promovarea fer
mă a politicii de destindere, de
dezarmare, de colaborare și de
pace !
Spre sfîrșitul anului 1984 și în
ceputul anului 1985 au apărut an urnite raze de speranță ; dar tre
buie să spunem că norii întunecoși
ai războiului atomic continuă să
existe. S-ă conturat posibilitatea
realizării unor înțelegeri cu privire
la schimbarea cursului periculos
ăl actualei situații internaționale,
întîlnirea miniștrilor de exter
ne ai Uniunii Sovietice și Statelor
Unite ale Americii, din ianuarie,
și începerea negocierilor de la 12
martie între delegațiile celor două
țări, la Geneva, reprezintă un mo
ment important în actualele îm
prejurări internaționale. Acordul
intervenit pentru discutarea, la Ge
neva, a problemelor armelor nu
cleare și ale opririi militarizării
spațiului cosmic a fost salutat
de poporul român, ca și de alte po
poare din Europa și din întreaga
lume, ca un factor important pe
calea slăbirii încordării internațio
nale. Dar numai acest acord și
începerea negocierilor nu înseam
nă că problemele au și fost solu
ționate. România, ca și alte state,
așteaptă să se treacă de la declara
ții la tratative reale, sincere, purta
te cu un înalt spirit de răspundere,
în vederea realizării unor acorduri
corespunzătoare care să răspundă
așteptării popoarelor, să ducă la
oprirea cursei înarmărilor, în
primul rînd a celor nucleare, să
determine trecerea la reducerea acestora, pînă la eliminarea lor, la
oprirea militarizării spațiului cos
mic.
Avînd în vedere situația deosebit
de gravă care s-a creat, România
se pronunță pentru oprirea sau în
ghețarea imediată a înarmărilor
nucleare, pentru încetarea ampla
sării rachetelor americane în Eu
ropa și a contramăsurilor nucleare
ale Uniunii Sovietice. Luarea unor
asemenea măsuri, chiar de la
începutul tratativelor, ar demonstra
dorința reală a celor două țări de
a se ajunge la un acord, ar crea
de la început o atmosferă de în
credere, ceea ce ar favoriza desfă
șurarea cu succes a tratativelor.
Dimpotrivă, continuarea amplasă
rii rachetelor nucleare și a altor
arme în Europa, a producerii de
noi arme nucleare, ar însemna, de
fapt, a se folosi tratativele ca
un paravan pentru a liniști opinia
publică în vederea continuării pe
mai departe a cursei înarmărilor.
(Aplauze puternice, se scandează:
„Ceaușescu — pace !“).
Avînd în vedere că probleme
le armelor nucleare și militariză
rii Cosmosului privesc deopotrivă
toate statele lumii, este necesar ca
toate popoarele să acționeze și să
participe mai. activ pentru reali
zarea unor acorduri care să pună
capăt pericolului nuclear pe1 Pămînt și în Cosmos.
în mod deosebit considerăm că
statele europene pe teritoriul că
rora se amplasează rachetele cu
rază medie de acțiune și sînt con
centrate mărea majoritate a ar
mamentelor nucleare trebuie să
acționeze cu toată hotărîrea și să
participe, într-o formă sau alta, la
desfășurarea negocierilor.
în acest cadru, considerăm că ar
fi necesar ca țările din Tratatul
de la Varșovia și din N.Ă.T.O. să
se întîlnească și să discute reali
zarea unor acorduri corespunză
toare, care să ducă la înlăturarea
rachetelor cu rază medie de ac

țiune. a celorlalte armamente nu
cleare din Europa, la succesul ne
gocierilor dintre cele două mari
puteri.
Acum se poate spune că este mo
mentul hotărîtor pentru a de
termina o schimbare a cursului
evenimentelor în Europa și în
lume. Pornind de la răspunderea
pe care o avem în fața popoare
lor noastre, în fața păcii și exis
tenței vieții pe planeta noastră,
trebuie să facem totul pentru a
obține, în anul 1985, oprirea cursei
înarmărilor și trecerea la redu
cerea armamentelor nucleare din
Europa și din lume ! (Se scan
dează îndelung : „Dezarmare —
pace !“. „Ceaușescu — pace !“).
în același timp, este necesar să
se intensifice activitatea în orga
nismele și conferințele internațio
nale consacrată dezarmării gene
rale și întăririi suveranității și
colaborării în Europa. Se impune
ca fiecare stat să acționeze cu
toată răspunderea, în spirit con
structiv, în vederea încheierii cu
succes a conferinței de la Stock
holm pentru măsuri de încredere
și securitate și pentru dezarmare
în Europa. Este, de asemenea, ne
cesar să se facă totul pentru des
fășurarea cu bune rezultate a ne
gocierilor de la Viena privind re
ducerea armamentelor și armate
lor din centrul Europei, unde s-au
prezentat, și de o parte și de alta,
propuneri care pot contribui la un
acord acceptabil. Totodată, este
necesar să intensificăm activitatea
în cadrul Conferinței de dezarma
re de la Geneva.
Realizarea unor acorduri cores
punzătoare în cadrul acestor con
ferințe și organisme internaționa
le ar avea o mare însemnătate
pemru creșterea încrederii și dez
voltarea colaborării, ar da un nou
impuls întregii activități de slăbi
re a încordării internaționale, de
dezarmare, ar constitui un pu
ternic imbold pentru desfășurarea
cu succes a tratativelor dintre
Uniunea Sovietică și Statele Unite
ale Americii.
Este necesar să spunem po
poarelor adevărul, să facem totul
pentru a salva lumea de la o
catastrofă nucleară, să acționăm
cu toată responsabilitatea pentru
a opri orice acțiuni de militari
zare a spațiului cosmic, care ar
ridica cursa înarmărilor nucleare
la un stadiu și mai înalt, ar mări
considerabil pericolul catastrofei
nucleare, al distrugerii civilizației,
a însăși vieții pe planeta noastră!
România se pronunță ferm pen
tru înghețarea cheltuielilor mili
tare la nivelul anului 1985 și tre
cerea la reducerea progresivă, începînd cu 10 la sută, a acestor
cheltuieli uriașe, care au depășit
cifra de 800 miliarde de dolari.
De la înalta tribună a marii
adunări populare din Capitala
României socialiste, doresc să mă
adresez din nou tuturor șefilor de
stat și guverne, tuturor oameni
lor politici, partidelor și organi
zațiilor democratice de pretutin
deni, tuturor popoarelor și națiu
nilor europene și de pe alte con
tinente cu chemarea de a face
totul — pe deasupra oricăror deo
sebiri de orînduire socială, de
convingeri filozofice — pentru a
opri drumul spre prăpastia nu
cleară, spre abis, pentru salvarea
omenirii, pentru apărarea drep
tului suprem al popoarelor la exis
tență, la dezvoltare liberă și in
dependentă, la pace I (Aplauze și
urale puternice ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — pace !“,
„Dezarmare — pace !“).
Pîrtă nu este prea tîrziu, să ac
ționăm cu întreaga răspundere,
pentru a asigura popoarelor noas

tre. tuturor popoarelor lumii,
pacea, libertatea, dreptul suprem
Ia existență? la viață'! (Aplauze
și urale puternice ; se scandează
îndelung : „Ceaușescu — pace !“,
„Dezarmare — pace !“).
în ce o privește, România este
hotărîtă să-și intensifice eforturile
și să facă totul, fiind convinsă că
aceasta răspunde intereselor po
porului român de dezvoltare eco
nomico-socială, precum și . intere
selor tuturor popoarelor, că aceas
ta este singura politică care răs
punde așteptărilor omenirii !
■ în același timp, țara noastră ac
ționează cu toată hotărîrea pen
tru dezvoltarea conlucrării multi
laterale în Balcani, pentru trans
formarea acestei regiuni într-o
zonă a păcii și colaborării, fără
arme nucleare și fără baze mili
tare străine. Ne pronunțăm în
acest sens pentru organizarea unei
întîlniri la nivel înalt a șefilor de
state și guverne din țările balca
nice. Sprijinim, totodată, reali
zarea unor asemenea zone denuclearizate în nordul și centrul Eu
ropei, precum și în alte regiuni
ale lumii.
în actualele împrejurări inter
naționale, ale interdependenței tot
mai strînse ce caracterizează în
treaga evoluție a evenimentelor
mondiale, este necesar să se re
nunțe cuvdesăvîrșire la forță sau
la amenințarea cu forța în solu
ționarea problemelor mondiale,
să se acționeze cu toată răspun
derea pentru încetarea tuturor
conflictelor existente în diferite
zone ale lumii și trecerea la solu
ționarea problemelor litigioase
dintre state numai și numai pe
cale politică, prin tratative.
Conflictele, războaiele așa-zis
locale provoacă zilnic mari pier
deri umane și materiale, le cad
victime mii și mii de femei și
copii. Este timpul să se înțeleagă
că toate aceste conflicte și răz
boaie mai mici sau mai mari,
așa-zis locale, nu fac decît să
slăbească statele respective, ser
vesc, de fapt, numai politicii im
perialiste de dominație și asuprire.
Pentru realizarea unei politici
reale de destindere trebuie să se
renunțe cu desăvîrșire la forță, la
amestec în treburile interne ale
altor popoare, să fie respectat
neabătut dreptul
fiecărei
na
țiuni la dezvoltare liberă, așa cum
o dorește !
România s-a pronunțat și se
pronunță ferm pentru o soluțio
nare pe cale politică și diploma
tică a conflictului din Orientul
Mijlociu, pentru retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile arabe
ocupate în urma războiului din'
1967 și rezolvarea problemei po
porului palestinian pe baza drep
tului la autodeterminare, inclusiv
la crearea unui stat propriu inde
pendent, pentru asigurarea inde
pendenței și suveranității tuturor
popoarelor din această zonă.
în acest sens, considerăm că
este necesar să se treacă la orga
nizarea unei conferințe interna
ționale, în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite, cu participarea tu
turor țărilor interesate, inclusiv a
Organizației pentru
Eliberarea
Palestinei. Ne pronunțăm pentru încetarea
cît mai neîntîrziată a războiului
dintre Iran și Irak și trecerea la
soluționarea pe cale politică, prin
tratative, a problemelor dintre
cele două state.
Situația economică
mondială
continuă să fie deosebit de gravă,
în mod deosebit, se măresc deca
lajele dintre țările bogate și țări
le sărace. Sînt necesare tratative
reale, în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite, între țările în curs
de dezvoltare și țările dezvoltate.

Se' impune o soluție globală în
problema datoriilor externe» ale
țărilor în curs de dezvoltare, care
au depășit uriașa sumă de 800 mi
liarde dolari.
România a prezentat, în această
direcție, ,o serie de propuneri
și consideră că este necesar ca, in
cel mai scurt timp, să se ajungă
la organizarea, în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite, a unei
conferințe internaționale pentru o
soluționare globală a problemei
datoriilor externe, a problemelor
subdezvoltării și instaurării noii
ordini economice internaționale.
Totodată, considerăm că țările
în curs de dezvoltare trebuie să-și
întărească și mai mult solidarita
tea și colaborarea, să acționeze
mai unite pentru a-și stabili o
strategie comună în negocierile
cu țările dezvoltate, în vederea so
luționării problemelor complexe
economice, ale noii ordini econo
mice mondiale.
Este în interesul tuturor state
lor, inclusiv al celor dezvoltate,
să să ajungă în Cel mai scurt timp
Ia o soluționare globală a acestor
probleme de care depind depăși
rea crizei economice mondiale, re
lansarea economică și dezvoltarea
armonioasă a tuturor statelor lu
mii. Aceasta reprezintă, totodată,
un factor important al politicii de
pace și de colaborare internațio
nală.
Rezolvarea problemelor com
plexe ale lumii contemporane im
pune participarea activă, în de
plină egalitate, la viața interna
țională a tuturor statelor, fără
deosebire de orînduire socială și,
în mod deosebit, a țărilor mici și
mijlocii, a țărilor în curs de dez
voltare, a țărilor nealiniate, care
sînt direct interesate într-o poli
tică democratică, de colaborare,
independență și de pace.
O importanță deosebită o are,
în același timp, creșterea rolului
Organizației Națiunilor Unite, al
altor organisme internaționale, în
soluționarea tuturor problemelor
de care depind asigurarea păcii,
progresul economic și social al
tuturor națiunilor lumii.
Deși situația internațională este
deosebit de gravă, avem ferma
convingere că popoarele, forțele
progresiste, democratice, antiimperialiste, realiste de pretutindeni
pot opri cursul periculos al eveni
mentelor spre război, spre o catas
trofă nucleară, pot asigura, acționînd unite, afirmarea politicii de
dezarmare, și în primul rînd de
dezarmare nucleară, de indepen
dență, securitate, libertate și pace
în întreaga lume ! (Aplauze și
urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu. România — pacea și
prietenia !“).
Partidul Comunist Român și Re
publica Socialistă România sînt
ferm hotărîte să dezvolte larg re
lațiile cu toate țările și forțele care
doresc pacea, să întărească colabo
rarea cu partidele comuniste și
muncitorești, cu partidele socialis
te, social-democrate, cu alte parti
de și organizații democratice, cu
toate organizațiile și forțele poli
tice care se pronunță pentru o po
litică de dezvoltare liberă, inde
pendentă a popoarelor și pentru
pace.
Vrem să asigurăm pe prietenii
noștri de peste hotare, toate po
poarele lumii că vor avea întot
deauna în România, în poporul ro
mân, un aliat de nădejde, activ,
în lupta pentru asigurarea dezvol
tării libere a fiecărei națiuni, pen
tru o lume mai bună și mai dreap
tă, a egalității depline, a colabo
rării și păcii, pentru o lume fără
arme, fără războaie ! (Aplauze și
urale puternice ; se scandează în

delung
„Ceaușescu —
pace !“,
„Ceaușescu, România — pacea și
prietenia !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României
socialiste,
Partidul Comunist Român, Fron
tul Democrației și Unității Socia
liste au prezentat în fața poporu
lui un minunat program de dez
voltare economico-socială a patriei
în cel de-al 8-lea cincinal și în
perspectivă, pînă în anul 2000,
câte asigUră ridicarea României
pe noi culmi de progres și civili
zație, înfăptuirea obiectivului stra
tegic de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare spre comunism.
Programul prezentat pentru ale
gerile din 17 martie reprezintă o
chemare la muncă și luptă. Por
nim la un drum care cere eforturi
din partea întregii . națiuni. Tre
buie să străbatem în continuare
noi drumuri, pe care nu a mai
mers nimeni. Trebuie să mergem
cu fermitate spre înaltele piscuri
ale civilizației comuniste. Nu este
un drum ușor, dar am străbătut o
cale lungă, am învins multe greu
tăți și am demonstrat că partidul
nostru, unind întregul popor, că
poporul nostru, sub conducerea
partidului, pot să învingă orice
greutăți, să-și îndeplinească visu
rile de aur pe care înaintașii noștri
le-au gîndit numai și pe care noi
sîntem chemați să le înfăptuim !
Să facem totul pentru a răspun
de misiunii istorice, pentru a ne
îndeplini îndatorirea pe care o
avem față de popor, față de viito
rul lui liber și luminos ! (Aplauze
și urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu — România !“, „Vom
munci și vom lupta, țara o vom
înălța !“, „Ceaușescu și poporul!").
Prin votul de la 17 martie, de
monstrați înalta maturitate poli
tică, spiritul revoluționar și hotă
rîrea fermă de a urma neabătut
politica internă și externă promo
vată de partidul nostru comunist
— forța politică conducătoare a
întregii națiuni — care corespun
de pe deplin intereselor vitale ale
poporului nostru, de bunăstare și
fericire, de libertate, de întărire a
independenței
și
suveranității
României ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
deputat, în al țării mare Sfat !“).
Votînd candidații Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, să
ne luăm angajamentul solemn de a
acționa neabătut pentru înfăp
tuirea planului pe acest an și de a
crea condițiile necesare trecerii la
înfăptuirea istoricelor hotărîri ale
Congresului al XIII-lea al parti
dului !
De Ia înalta tribună a acestei
mari adunări populare, mă adresez
tuturor oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate, între
gului nostru popor cu chemarea :
Votați
cu toată încrederea
Programul prezentat de Partidul
Comunist Român și Frontul. Demo
crației și Unității Socialiste !
Votați cu toată încrederea can
didații Frontului Democrației și
Unității Socialiste pentru Marea
Adunare Națională, pentru consi
liile populare ! (Aplauze și urale
puternice; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu deputat in
al țării mare Sfat !“).
Mă adresez eroicei noastre clase
muncitoare cu chemarea :
Prin votul pe care îl veți da
Frontului Democrației și Unității
Socialiste, demonstrați hotărîrea
clasei muncitoare de a-și îndeplini
cu cinste înalta misiune revolu
ționară istorică de clasă conducă
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toare a întregii societăți ! (Aplauze
și urale puternice ; se scandează
îndelung : „Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu — muncitorii !“).
■ Mă adresez țărănimii noastre
cooperatiste, întregii țărănimi, cu
chemarea :
Votînd pentru candidații Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste, votați pentru înfăptuirea noii
revoluții agrare, pentru o agricul
tură modernă, înaintată, care să
asigure bunăstarea țărănimii, să
asigure pe deplin buna aprovizio
nare a populației ! Votați pentru a
crește și mai puternic rolul țără
nimii, în alianță cu clasa munci
toare, în conducerea întregii so
cietăți ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează : „Ceaușescu și
poporul !“).
Mă adresez intelectualității noas
tre, oamenilor din domeniul știin
ței, învățămîntului, culturii, din
domeniul tehnicii, cu chemarea :
Votînd pentru Frontul Demo
crației și Unității Socialiste, votați
pentru dezvoltarea științei, învăță
mîntului și culturii, pentru progre
sul și înălțarea patriei pe noi culmi
de progres și civilizație, pentru o
știință și o cultură înaintată, ba
zată pe concepția materialismului
dialectic și istoric, pentru umanis
mul revoluționar al societății noas
tre, în care omul constituie totul !
Prin votul vostru demonstrați că
intelectualitatea patriei este ho
tărîtă ca, în alianță cu muncitori
mea, să-și îndeplinească rolul isto
ric în societatea noastră ! (Aplauze
și urale puternice ; se scandează :
„Ceaușescu și poporul !“).
Mă adresez femeilor din patria
noastră cu chemarea :
Votînd pentru Frontul Democra
ției și Unității Socialiste, votați
pentru afirmarea tot mai puternică
a deplinei egalități în drepturi în
tre bărbați și femei, între toți ce
tățenii patriei, fără nici un fel de
deosebire, pentru afirmarea și creș
terea continuă a rolului femeii în
întreaga viață politică și socială a
țării ! (Aplauze și urale puternice;
se scandează : „Ceaușescu și po
porul !“).
Mă adresez tineretului patriei
noastre cu- chemarea :
Votînd pentru Frontul Demo
crației și Unității Socialiste, votați
pentru viitorul minunat al patriei,
al generațiilor viitoare, votați pen
tru ca tineretul să se poată afirma
în toate domeniile ca o forță pu
ternică, creatoare, pentru dreptul
la muncă, la învățătură, pentru a
vă însuși cele mai noi cunoștințe
din toate domeniile, pentru a putea
să serviți întotdeauna, cu devota
ment și cinste, poporul, patria,
comunismul ! (Aplauze puterni
ce. prelungite : se scandează :
„Ceaușescu — tinerii!", „Ceaușescu
și poporul !“).

Bărbați și femei,
Vîrstnici și tineri,
Cetățeni ai României
socialiste,
Acționînd într-o deplină unitate,
votînd pentru candidații Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste, votați pentru măreția Româ
niei, pentru întărirea independen
ței și suveranității ei, pentru înăl
țarea patriei noastre pe înaltele
piscuri de bunăstare și fericire,
ale societății. fără clase, ale so
cietății comuniste ! (Aplauze și
urale puternice ; se scandează :
„Ceaușescu eroism, România co
munism !“).
Votînd pentru Frontul Demo
crației și Unității Socialiste, votați
pentru dezvoltarea relațiilor cu
țările socialiste, cu toate statele,
iară deosebire de orînduire socia
lă, pentru o politică de pace, de
colaborare, votați pentru ca Româ
nia,' poporul român să trăiască în
pace, libertate și
demnitate !
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu, Rom&nia
— pacea și prietenia!", „Ceaușescu
și poporul !“).
Am ferma convingere că toți
cetățenii patriei noastre își vor da,
cu i entuziasm, în deplină unitate,
votul pentru Frontul Democrației
și Unității Socialiste, votînd ast
fel pentru fericirea și bunăstarea
întregii națiuni ! (Urale și aplauze
puternice; se scandează „Ceaușescu
deputat, în al țării mare Sfat !“).
Votul de la 17 martie va con
stitui o puternică afirmare a de
plinei unități a întregii națiuni,
în cadrul Frontului Democrației
și Unității Socialiste, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân — forța politică conducătoare
a națiunii noastre. (Aplauze și
urale puternice; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R.!“). Acest
vot va constitui o afirmare a vo
inței și hotărîrii de neclintit a în
tregului popor de a înfăptui Pro
gramul partidului, hotărîrile Con
gresului al XIII-lea, de a asigura
astfel progresul, bunăstarea și în
florirea continuă, veșnică a Româ
niei ! (Urale și aplauze puternice ;
se scandează îndelung: „Ceaușescu,
România — stima noastră și min
dria !“, „Ceaușescu deputat, în al
țării mare Sfat !“).
Cu această convingere, vă urez
tuturor celor prezenți la această
mare adunare populară, oamenilor
muncii din Capitală și din în
treaga țară, întregului nostru po
por succese tot mai mari în
toate domeniile de activitate, mul
tă sănătate și fericire ! (Aplau
ze și urale puternice, prelungite ;
se scandează îndelung: „Ceaușescu
— P.C.R.", „Ceaușescu și poporul",
„Ceaușescu deputat, in al țării
mare
Sfat !“,
„Ceaușescu
—
pace !“. într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și unitate, toți
cei prezenți ovaționează îndelung,
minute în șir, pentru partid, pen
tru secretarul său general, pre
ședintele țării, tovarășul Nieolae
Ceaușescu).
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Marea adunare populară cetățenească din Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, s-a întîlnit, vineri după-amiază,
în cadrul .unei mari adunări popu
lare cetățenești, organizată la Sala
Palatului Republicii, cu reprezentanți
ai cetățenilor din circumscripția
electorală nr. 1 — „23 August", care
l-au propus candidat pentru alege
rile de deputați în Marea Adunare
Națională de la 17 martie, cu mii și
mii de oameni ai muncii din Ca
pitală.
De la sediul Comitetului Cen
tral spre Sala Palatului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat au
parcurs pe jos Piața Republicii.
Zecile de mii de bucureșteni prezenți au făcut o primire entuziastă,
plină de căldură, conducătorului
partidului și statului nostru. Minute
în șir s-a scandat cu putere
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“, „Ceaușescu — deputat,
în al țării mare Sfat !“. Grupuri de
dansatori, purtînd frumoase costume
populare din cele mai diverse zone
ale țării, sportivi au conferit acestui
moment atributele unei autentice
sărbători.
Din mijlocul mulțimii s-au des
prins grupuri de tineri, de pionieri și
șoimi ai patriei, care au oferit,
cu emoție și respect, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu frumoase buchete de
flori. Pînă la intrarea în Palatul Re
publicii, zecile de mii de bucureșteni
au scandat peîntrerupt. într-o fi
rească îngemănare, numele partidu
lui și'al secretarului general, urări
de cinstire a patriei socialiste și a
harnicului nostru popor, chemări la
muncă unită și dîrză pentru înfăp
tuirea a tot ceea ce a stabilit marele
forum al comuniștilor, a îndemnuri
lor și sarcinilor formulate de secre
tarul general al partidului pentru
ridicarea României pe noi culmi de
progres și civilizație.
Sala Palatului Republicii — mar
toră a atitor importante evenimen
te politice din istoria contemporană
a țării — era împodobită sărbătoreș
te. Fundalul scenei era dominat
de portretul tovarășului Nicolae
Ceaușescu, încadrat de drapelele
partidului și statului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea partidului și
statului au fost int.impinați, la so
sirea în sală, cu puternice urale și
ovații. S-a scandat minute in șir
„Ceaușescu—P.C.R.!“, „Ceaușescu și
poporul I", „Ceaușescu—candidat, în
al tării mare Sfat !“.
în prezidiul adunării au luat loc
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii
Constantin Dăscălescu. Iosif Banc,
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion
Coman, Nicolae Constantin. Ion
Dincă. Miu
Dobrescu, Ludovic
Fazekas, Alexandrina Găinușe, Manea
Mănescu, Paul Niculescu. Constantin
Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe
Pană, Ion Pățan. Dumitru Popescu,
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Ștefan
Birlea. Gheorghe David,. Mihai
Gere. Nicolae Giosan, Suzana Gâdea.
Ana Mureșan. Tudor Postelnicu. Ion
Radu. Ion Stoian, loan Totu. Ion
Ursu,
Richard
Winter.
Silviu
Curticeanu. Constantin Radu, mem
bri ai Biroului Executiv al Consiliu
lui National al F.D.U.S.. ai Birou
lui C.C. al O.D.U.S.. reprezentanți ai
oamenilor muncii din mari între
prinderi și instituții din Capitală, ai
unor organizații de masă și obștești.
La adunare au participat reprezen
tanții alegătorilor din circumscripția
electorală nr. 1 — „23 August", -mii
de alți bucureșteni — muncitori, in
gineri. tehnicieni, oameni de știință,
artă și cultură, militari, studenți și
elevi — tineri și virstnici. bărbați și
femei din cele mai diverse domenii
de activitate.
în sală erau prezenți membri ai
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat
și guvernului, reprezentanți ai con
ducerii F.D.U.S. și O.D.U.S., ai or
ganizațiilor de masă și obștești, ai
unor instituții centrale.
într-o atmosferă solemnă a fost
Intonat Imnul de Stat al Republicii
Socialiste România.
Adunarea — care a încheiat cam
pania electorală, in cadrul căreia
s-au desfășurat mii de întruniri ale

candidaților F.D.U.S. cu alegătorii —
s-a constituit intr-un nou și deosebit
de important eveniment al vieții
noastre politice, reflectind dimensiu
nile profundului democratism al so
cietății socialiste românești în care
toți cetățenii participă cu drepturi
egale la elaborarea și înfăptuirea
politicii partidului și statului nostru.
întilnirea conducătorului partidului
și statului nostru cu alegătorii a pus
pregnant în evidență voința tuturor
locuitorilor Capitalei, a întregului
popor de a alege ca deputat în
organul suprem al puterii de stat pe
cel mai iubit fiu al națiunii noastre,
de al cărui nume sînt legate toate
marile victorii obținute de poporul
nostru pe drumul glorios al socia
lismului și comunismului.
Susținerea entuziastă, unanimă a
candidaturii
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu constituie o mărturie vie
a sentimentelor de înaltă prețuire,
de profundă dragoste și adincă re
cunoștință pe care întreaga noastră
națiune le nutrește față de secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii, eminent conducător
al destinelor României socialiste,omul care și-a închinat întreaga
viață, întreaga putere de muncă
operei de ridicare continuă a pa
triei pe noi culmi de civilizație și
progres, creșterii prestigiului și in
fluenței țării noastre pe arena in
ternațională. în această adeziune iși
găsește, totodată, expresie hotărîrea
fermă a întregului popor de a ac
ționa cu răspundere, cu înalt spirit
revoluționar,
pentru
îndeplinirea
sarcinilor actualului cincinal și ale
celui care urmează, de a transpune
în viață marile obiective cuprinse in
documentele Congresului al XIII-lea
al P.C.R., Programul partidului de
construire pe pămîntul scump al
patriei a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.
Rostind cuvîntul de deschidere a
adunării.
tovarășul
GHEORGHE
PANA, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., a spus :
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

în aceste momente de înălțătoare
mîndrie patriotică și nețărmurită
bucurie, prilejuită de noua dumnea
voastră întîlnire cu oamenii muncii
din Capitală, vă rog să-mi îngăduiți,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. să exprimăm sen
timentele noastre de adincă stimă și
înalt respect pe care vi le purtăm,
de nemărginită dragoste și fierbinte
recunoștință pentru activitatea dum
neavoastră revoluționară consacrată
propășirii continue a patriei, bine
lui și fericirii poporului român.
Folosim și acest minunat prilej
pentru a vă adresa, din adîncul ini
mii. mult stimate tovarășe Nicolae :
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, proeminentă persona
litate a lumii politice contemporane,
militant revoluționar strălucit care
v-ați dedicat întreaga viată cauzei
socialismului. împlinirii supremelor
idealuri de dreptate socială, liber
tate. suveranitate, independență și
pace ale întregii națiuni, cele mai
calde mulțumiri pentru marea onoare
pe care ați făcut-o cetățenilor Ca
pitalei acceptînd să candidați in
circumscripția electorală nr. 1 „23
August" din municipiul București in
alegerile de deputați pentru Marea
Adunare Națională.
Este pentru noi o deosebită cinste
să exprimăm și cu acest prilej cele
mai alese gînduri și sentimente de
profundă stimă și caldă recunoștință
tovarășei Elena Ceaușescu. eminent
activist al partidului și statului,
ilustru om de știință, strălucită per
sonalitate a României socialiste, pen
tru îndrumarea și sprijinul perma
nent ce le acordă dezvoltării și mo
dernizării continue a Capitalei. înflo
ririi necontenite a științei. învățămîntului și culturii, promovării celor
mai noi cuceriri ale cunoașterii
umane în toate domeniile construc
ției noii societăți.
Acum, cînd întregul popor face
bilanțul acestei rodnice legislaturi,
oamenii muncii din Capitală aduc
omagiul lor fierbinte conducătorului
iubit al partidului și al tării, de nu
mele și activitatea căruia sînt legate

indisolubil toate marile cuceriri re
voluționare dobîndite de poporul
nostru pe calea edificării socialis
mului, în perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea al partidului,
ilustrată pregnant în grandioasele
realizări cp au conferit un nou chip
și un nou destin României socialiste,
independente și suverane, înscriind
cea mai glorioasă pagină din istoria
sa multimilenară, în această epocă
ce a intrat și rămine definitiv în
conștiința națiunii noastre drept
„Epoca Ceaușescu".
Locuitorii municipiului București
vă exprimă, cu cel mai adînc respect,
mult iubite tovarășe secretar general,
recunoștința lor nețărmurită pentru
preocuparea și grija dumneavoastră
statornică materializată în profunde
le transformări ce au schimbat din
temelii înfățișarea Capitalei, care,
împreună cu țara întreagă, consti
tuie o măreață ctitorie a anilor lu
minoși ai socialismului, mărturie
elocventă a voinței poporului nostru
de a-și făuri de sine stătător, prin
munca sa harnică, o viață demnă și
liberă, un viitor tot mai fericit.
Puternic însuflețiți de istoricele
hotărîri ale Congresului al XIII-lea
al partidului, de indicațiile și orien
tările date de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
și cu prilejul recentei vizite de lucru
efectuate7 în Capitală, vă încredin
țăm că vom face totul pentru a
întări votul nostru de la 17 martie
prin noi fapte de muncă, prin reali
zarea exemplară a planului pe acest
an și pe întregul cincinal.
Vă asigurăm, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că, mobilizînd or
ganizațiile de partid, pe toți oamenii
muncii din Capitală, vom realiza în
acest cincinal o producție industrială
suplimentară în valoare de peste 16
miliarde lei, in condițiile creșterii
productivității muncii cu 31 la sută
față de anul 1980 și economisirii a
peste 102 000 tone de metal. 628 000
tone de combustibil convențional și
475 000 MWh energie electrică.
In agricultură am luat toate măsu
rile în vederea executării în bune
condiții a lucrărilor din actuala cam
panie. asigurînd obținerea în acest an
a unor producții record la toate cul
turile, precum și în zootehnie.
Totodată, vom realiza 130 000 de
apartamente, numeroase spații co
merciale și alte obiective social-culturale.
Toate acestea pun o bază trainică
înfăptuirii mărețelor obiective, pre
figurate cu strălucire în istoricele
hotărîri ale Congresului al XIII-lea
al partidului, ce vor ridica pe o nouă
treaptă de dezvoltare Capitala pa
triei, nivelul de trai, material și spi
ritual, al tuturor locuitorilor săi.
A luat apoi cuvîntul tovarășul
CONSTANTIN SMEU, prim-secretar
al Comitetului de partid al sectoru
lui 3. care a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.

La această mare adunare populară,
la această nouă și emoționantă intîlnire cU. dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu. îngăduiți-mi să
exprim gindurile și sentimentele de
adincă dragoste și recunoștință pe
care vi le poartă, asemeni întregu
lui popor, comuniștii, toți oamenii
muncii din sectorul 3 al Capitalei,
locuitorii circumscripției electorale
nr. 1 „23 August". în care ne faceți
încă o dată înalta cinste și onoare
de a candida pentru alegerile de
deputați în Marea Adunare Națio
nală a Republicii Socialiste Româ
nia. Pentru noi. toți cei ce trăim și
muncim în acest sector al Capitalei,
este o datorie de conștiință să vă
exprimăm, și în acest cadru, mulțu
mirile noastre fierbinți pentru tot
ceea ce ați făcut și faceți, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, pentru binele nostru, al
tuturor, pentru înflorirea și dezvol
tarea impetuoasă a sectorului 3 și a
întregii Capitale, pentru ridicarea pe
noi trepte de progres și civilizație a
patriei noastre libere, independente
și demne in rindul națiunilor lumii.
Vă mulțumim, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. pentru nu
meroasele vizite de lucru efectuate
în sectorul nostru, pentru vizita
efectuată ieri în unități economice
și obiective social-prbanistice. pentru

Atmosferă însuflețită, sărbătorească, in Piața Republicii

indicațiile de deosebită importantă
pe care , ni le-ați dat, pentru spriji
nul statornic ce ni-1 acordați. Toate
acestea ne onorează, dar ne și obligă
să ne înzecim eforturile, mobilizind
organizațiile de partid pentru a în
făptui exemplar indicațiile dumnea
voastră.
Ne angajăm să recuperăm în cel
mai scurt timp răminerile în urmă
și să înfăptuim în cele mai bune
condiții sarcinile actualului cincinal,
realizînd în acest an o producție in
dustrială suplimentară concretizată
în importante produse necesare eco
nomiei naționale și la export, cum
sînt : țevi din oțel, mașini-unelte,
locomotive, cabluri și altele.
Potrivit indicațiilor date de dum
neavoastră,
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, la vizita de ieri, vom
pune în funcțiune, în devans cu 30
de zile, două linii tehnologice la tur
nătoriile de la întreprinderea „23
August", iar la uzinele „Republica"
vom realiza o linie tehnologică spe
cială de 50—60 tone anual pentru
țevi cu aripioare pentru cazanele
energetice. Totodată, în următoarea
legislatură. în sectorul nostru se vor
realiza peste 22 000 apartamente,
40 000 mp spații comerciale, precum
și alte obiective social-culturale.
Acestea se adaugă unor obiective de
mare amploare, cum sînt metroul,
pasajul Muncii, complexele comer
ciale, zonele de agrement, de care
beneficiază oamenii muncii, pentru
care vă adresăm și cu acest prilej
întreaga noastră gratitudine.
Cu aleasă prețuire și caldă recu
noștință aducem cele mai calde mul
țumiri tovarășei Elena Ceaușescu,
militant de frunte al partidului și
statului, strălucit om de știință de
reputație mondială, pentru tot ceea
ce face în vederea promovării pro
gresului tehnico-științific în toate
domeniile, afirmării științei și cul
turii românești, creșterii prestigiu
lui lor pe plan internațional.
Permiteți-mi ca, in numele tuturor
cetățenilor din sectorul 3 al Capita
lei, să exprim, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai
fierbinte omagiu pentru întreaga
dumneavoastră activitate revoluțio
nară. pusă în slujba făuririi noului
destin socialist al patriei, asigunndu-vă că organizația noastră de
partid, toți oamenii muncii sînt ferm
hotărîți să acționeze cu toate for
țele pentru înfăptuirea exemplară a
Programului partidului, a platformei
electorale a Frontului Democrației și
Unității Socialiste, care deschid mi
nunate perspective înaintării vi
guroase a țării spre noi culmi de ci
vilizație și progres.
In cuvîntul său, tovarășul STELIAN NECULA, director general al
întreprinderii de. utilaj chimic „Grivița Roșie", a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă Elena
Ceausescu.
Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să dau glas sentimentelor de înaltă
stimă și adincă recunoștință pe care
vi le poartă, asemeni întregului nos
tru popor, toți cei ce lucrează în în
treprinderea „Grivița Roșie" și să vă
asigurăm că noi. muncitorii și spe
cialiștii din această modernă unitate
industrială, vedem în alegerea dum
neavoastră în marele sfat al țării
garanția sigură că obiectivele plat
formei electorale a Frontului. Demo
crației și Unității Socialiste, bazată
pe istoricele hotărîri ale Congresului
al XIII-lea al partidului, vor fi
neabătut înfăptuite.
Vă raportăm, mult stimate tovară
șe secretar general, că, înfăptuind in
dicațiile date de dumneavoastră cu
prilejul vizitelor de lucru în unita
tea noastră, acționăm cu toate for
țele pentru modernizarea fabricației,
organizarea superioară a producției
și a muncii, ridicarea și perfecțio
narea pregătirii profesionale a tutu
ror lucrătorilor, fiind hotărîți să fa
cem ca în cel mai scurt timp „Grivița Roșie" să devină întreprindere
model în ramura constructoare de
mașini. Ne angajăm in fata dumnea
voastră ca pină la sfirșitul acestui
an să înnoim și să modernizăm în
treaga gamă de utilaje tehnologice,
pe baza celor mai avansate tehno
logii. ceea ce va contribui la creș
terea aportului întreprinderii la
realizarea programelor prioritare din
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ramura energetică, la sporirea com
petitivității produselor noastre pe
piața externă.
Muncitorii și specialiștii de la
„Grivița Roșie" știu că de eforturile
proprii, de sporirea rodniciei mun
cii noastre depinde imbunătățirea
continuă a nivelului de trai material
și spiritual al întregului popor. în
actualul cincinal, in care realizăm
dublarea producției de utilaje com
plexe. cîștigul mediu lunar al per
sonalului muncitor din întreprindere
se ridică la peste 3 000 de lei. iar in
prezent peste 90 la sută din oame
nii muncii locuiesc în apartamente
noi. confortabile. Toate acestea de
monstrează cu putere că, în anii
construcției socialiste, și cu deosebi
re in perioada ce a trecut de la Con
gresul al IX-lea. partidul nostru,
secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. acționind cu con
secvență pentru dezvoltarea economico-socială a țării, au situat in
centrul întregii politici de edificare
a noii societăți creșterea continuă a
calității vieții, a bunăstării celor ce
muncesc.
Vă rog să-mi permiteți, mult iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să
exprim întreaga recunoștință a oa
menilor muncii din întreprinderea
„Grivița Roșie" pentru tot ceea ce
ați făcut și faceți spre binele și fe
ricirea clasei muncitoare, a întregu
lui popor. Vă asigurăm că oamenii
muncii din întreprinderea noastră, in
frunte cu comuniștii, sînt hotărîți să
nu precupețească nici un efort pentru
înfăptuirea exemplară a istoricelor
obiective stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului, a indicațiilor
și orientărilor date de dumneavoas
tră, a sarcinilor ce ne revin pe acest
an și pe întregul cincinal.
Tngăduiți-ne. mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. să vă
urăm, din adîncul inimii, multă să
nătate si putere de muncă spre a
conduce poporul român, cu aceeași
hotărîre si clarviziune, spre noi trep
te de progres si civilizație.

Tovarășa AURELIA BRATU. se
cretar al comitetului de partid al
întreprinderii de confecții și trico
taje București, a spus in cuvintul
său :
Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,
Mult iubită și stimată tovarășă
Elena Ceaușescu.
Stimate tovarășe și stimați to
varăși.
Alegerile de deputați în Marea
Adunare Națională și consiliile popu
lare se desfășoară într-o perioadă
în care întregul popor, strins unit
în jurul partidului, al dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu. acțio
nează cu avint revoluționar, cu ab
negație și înaltă dăruire patriotică
pentru înfăptuirea istoricelor hotă
rîri ale Congresului al XIII-lea al
partidului.
La alegerile din 17 martie, patria
noastră se prezintă cu realizări gran
dioase. rod al politicii științifice a
partidului, al eforturilor creatoare
ale tuturor oamenilor muncii, în care
se regăsește și contribuția puterni
cului colectiv al întreprinderii de
confecții și tricotaje București.
Vă raportăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii
muncii din întreprinderea noastră,
angajați plenar pentru a obține in
1.985, așa cum ați indicat, rezultate
superioare anilor precedcnți, au de
pășit pe primele două luni planul
producției fizice la confecții textile
și al producției-marfă. In prezent
acționăm ' cu toate forțele pentru
modernizarea și diversificarea pro
ducției, îmbunătățirea calității pro
duselor și sporirea eficientei Întregii
noastre activități, pregătind temeinic
condițiile pentru înfăptuirea sarci
nilor sporite ce ne revin în cincina
lul viitor.
în numele tuturor femeilor din în
treprinderea noastră, permiteți-mi,
mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. mult iubită
tovarășă Elena Ceaușescu, să exprim
via noastră recunoștință, admca mul
țumire pentru condițiile minunate de
muncă și de viață ce ne-au fost
create, pentru grija permanentă pe
care o acordați creșterii rolului fe
meii în societatea noastră, afirmă
rii sale plenare în toate domeniile
vieții economico-sociale. Exprimăm
întreaga noastră recunoștință parti
dului, secretarului său general pen
tru condițiile de muncă create, pen
tru marile investiții făcute în con
strucția de locuințe, pentru ocroti
rea sănătății, pentru înflorirea con
tinuă a învățămîntului și culturii.

știința și tehnologia în patria noas
Urmînd neabătut exemplul dum
neavoastră de înaltă dăruire patrio
tră, sporindu-și și mai mult aportul
tică, mult stimate tovarășe secretar • la promovarea a tot ceea ce este
general, avind drept îndemn activi
nou și înaintat, pentru ca România
socialistă să devină mereu mai
tatea plină de devotament a tova
prosperă, mai puternică, mai înflo
rășei Elena Ceaușescu, vom acționa
ritoare.
fără preget pentru ca hotărîrile
Congresului al XIII-lea al partidului
In continuare a luat cuvintul to
— platforma electorală a Frontului
varășul ION BARBU, prim-secretar
Democrației și Unității Socialiste —
al Comitetului municipal București
să fie înfăptuite exemplar, spre bi
al Uniunii Tineretului Comunist,
nele și fericirea întregului popor.
care a spus :
Votul pe care îl vom da din adincul inimii candidaților Frontului De
Mult iubite șl stimate tovarășe
mocrației și Unității Socialiste, in
secretar general Nicolae Ceaușescu,
frunte cu strălucitul ctitor al Romă-'
Mult
stimată tovarășă
Elena
niei socialiste, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Ceaușescu, reprezintă deplina noas
tră adeziune la întreaga politică in
Stimati tovarăși.
ternă și externă a Partidului Comu
nist Român, angajamentul nostru de
Vă rog să-mi permiteți să reafir
a îndeplini exemplar sarcinile ce ne
măm și cu acest prilej sentimentele
revin, sporindu-ne contribuția la
de aleasă stimă și înaltă recunoștin
propășirea României socialiste.
ță pe care tineretul Capitalei le nu
trește față de dumneavoastră; mult
în cuvîntul său, tovarășul AUREL
slimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
SANDU, Erou al Muncii Socialiste,
strategul genial al grandioasei oț>edirectorul Institutului de cercetare
re de edificare a noii societăți pe
științifică și inginerie tehnologică
pămîntul României, pentru condiții
pentru mașini-unelte — Titan, a
le minunate de viață, de muncă și
spus :
învățătură ce ne-au fost create, pen
tru grija părintească ce o acordați
Mult iubite șl stimate tovarășe
in permanență formării și educării
secretar general Nicolae Ceaușescu,
noastre în spirit comunist, patriotic,
la flacăra mereu vie a luptei revo
Mult stimată tovarășă academi
luționare a partidului.
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
Exprimăm omagiul nostru profund
Stimate tovarășe, stimati tovarăși.
tovarășei academician doctor inginer
Momentul politic de importanță
Elena Ceaușescu. militant revoluțio
deosebită pe care-1 trăim, actuala
nar de seamă al partidului și statu
lui nostru, eminentă personalitate a
campanie electorală, scoate in evi
dență, prin puterea faptelor, juste
științei românești și universale, pen
țea politicii interne și internaționale
tru preocuparea statornică și atenția
a partidului, și statului nostru, lar
cu care îndrumă procesul multilate
gul democratism instgurat în toate
ral al dezvoltării tinerei generații.
domeniile vieții economice, politice
Vă raportăm, mult stimate to
și sociale, unitatea întregii noastre
varășe secretar general Nicolae
națiuni în jurul partidului, al celui
Ceaușescu. că, răspunzînd cu entu
mai iubit fiu al poporului, ctitorul
ziasm și elan revoluționar mobiliza
României socialiste moderne, to
toarelor dumneavoastră îndemnuri,
varășul Nicolae Ceaușescu.
tineretul Capitalei, sub conducerea
Temeiurile și certitudinile cu care
organelor și organizațiilor de partid,
ne pregătim să alegem reprezen
își aduce o importantă contribuție la
tanții in forumurile democratice de
realizarea sarcinilor de plan, învață
conducere a societății noastre se
cu sîrguință pentru însușirea celor
află în realizarea întocmai a pro
mai înalte cuceriri ale științei și
gramelor stabilite în perioada ac
tehnicii, a concepției revoluționare
tualei legislaturi, care dau garanția
despre lume și societate. în marile
Împlinirii marilor proiecte, prefigu
ctitorii realizate in anii actualei le
rate în programele adoptate de Con
gislaturi — Canalul Dunăre—Marea
gresul al XIII-lea, platforma elec
Neagră, metroul bucureștean, în ce
torală a Frontului Democrației și
lelalte grandioase construcții se regă
Unității Socialiste.
sește și munca plină de avint a uteciștilor Capitalei.
în actualul cincinal, noi. cei ce
muncim în I.C.S.I.T.-Titan, am bene
în pragul apropiatului forum al ti
ficiat de un program de largă per
nerei generații. îngăduiți-ne. mult
spectivă, la baza căruia se află
iubite și stimate tovarășe Nicolae
orientările și indicațiile de excep
Ceaușescu, să exprimăm hotărirea
țională însemnătate date de dum
noastră, a întregului tineret de a
neavoastră, mult iubite și stimate
munci, a învăța și a ne pregăti la
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru
nivelul înaltelor exigențe ale revolu
transformarea întregii activități de
ției tehnico-științlfice contemporane,
cercetare științifică intr-o impor
al dinamismului fără precedent al
tantă forță de producție.
economiei, științei și culturii româ
nești, de a face totul pentru a fi la
Onorați de grija acordată față de
înălțimea comandamentelor revolu
activitatea institutului nostru, vă
ționare și patriotice ale acestei epoci
raportăm, mult stimate tovarășe
pe care toți fiii patriei o denumesc
secretar general, că în actuala le
cu mîndrie și demnitate „Epoca
gislatură am realizat sarcinile de
Ceaușescu".
asimilare a mașinilor speciale și la
temă rezultate din programele prio
Urmînd neabătut luminosul dum
ritare, concretizate în elaborarea a
neavoastră exemplu de muncă și via
peste 1 000 de documentații tehnice.
ță comunistă, de activitate neobosită
pentru pace, libertate și progres, de
încă de la începutul cincinalului
înalt prestigiu internațional, recon
actual am finalizat asimilarea tutu
firmat
și de conferirea Medaliei de
ror elementelor de completare me
aur „17 Noiembrie" — cea mai înal
canice și hidraulice pentru mașiniletă distincție a Uniunii Internaționale
unelte, răspunzînd în acest fel sar
a Studenților — sîntem hotărîți, mult
cinii de a reduce efortul valutar al
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
țării.
ca — asemenea întregului tineret al
în această perioadă premergă
țării — noi, tinerii Capitalei, să ac
toare mărețului eveniment, alegerile
ționăm consecvent pentru a face din
de la 17 martie, ne inscriem cu de
Anul Internațional al Tineretului un
pășirea cu 9,4 la sută a volumului
moment de maximă intensificare a
total de producție, cu elaborarea
luptei tinerei generații de pretutin
proiectelor pentru 61 mașini spe
ciale incluse în 8 linii tehnologice
deni, consacrate înfăptuirii nobilelor
din programul întreprinderi^,23 Au
idealuri ale păcii, dezarmării,- înțe
gust", cit și cu realizarea tuturor
legerii și colaborării. făuririi unei
angajamentelor contractuale asu
lumi măi bune și mai drepte pe pla
mate.
neta noastră.
Permiteți-mi ca, și cu acest pri
Vă asigurăm că votul pe care îl
lej, să aducem tovarășei academi
vom acorda cu declină incredere
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
candidaților Frontului Democrației și
strălucit om de știință, militant re
voluționar de seamă al partidului,
Unității Socialiste va fi Întărit de
prinosul nostru de recunoștință
faptele noastre pline de dăruire re
pentru inalta competentă și grija
voluționară, așa cum ne-o cereți
deosebită cu care îndrumă activita
dumneavoastră, mult iubite tovarășe
tea de cercetare științifică din pa
Nicolae Ceaușescu, părintele apro
tria noastră in vederea soluționării
piat al tinerei generații a patriei.
problemelor majore ale dezvoltării
intensive a economiei naționale,
Luind cuvîntul. tovarășul VOICU
creșterii prestigiului internațional
TACHE, rector al Institutului poli
al științei românești, a contribuției
tehnic București, a spus :
oamenilor de știință la asigurarea
Mult stimate și iubite tovarășe
păcii in lume.
Nicolae Ceaușescu,
Vă asigurăm, mult stimate to
Mult stimată tovarășă Elena
varășe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Ceaușescu, că, odată cu votul lor,
oamenii muncii de la I.C.S.I.T.Cadrele didactice, studenții, Între
Titan își exprimă hotărirea de a
gul colectiv al Institutului politehnic
munci cu însuflețire și abnegație, în
București, sub conducerea organelor
spirit revoluționar, pentru a fi la
și organizațiilor de partid, punînd la
înălțimea încrederii și sprijinului
(Continuare în pag. a V-a)
fără precedent de care se bucură
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Marea adunare populară cetățenească din Capitală
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baza întregii activități de instruire
și educare prin muncă și pentru
muncă a tinerei generații ideea no
vatoare, revoluționară a dumnea
voastră. mult stimate și iubite tova
rășe secretar general, de integrare a
invățămîntului cu cercetarea și pro
ducția, se prezintă la alegerile din
17 martie cu realizări importante in
pregătirea forței de muncă inalt ca
lificate.
Cu Îndreptățită mîndrie patriotică
și aleasă prețuire, aducem și cu acest
prilej prinosul nostru de recunoștin
ță partidului, dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar general,
pentru minunatele cbndiții de muncă
și viață create studenților și slujito
rilor școlii. Alături de marile prefa
ceri pe care le-a cunoscut Capitala,
construcția modernului local al. In
stitutului politehnic București, ora
șul studențesc sint edificii care se
constituie în ctitorii ale perioadei
care a urmat după Congresul al IXlea al partidului, de cind dumnea
voastră. mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, conduceți cii în
țelepciune și clarviziune
partidul,
poporul și țara pe calea făuririi so
cialismului și comunismului, asigurînd dezvoltarea intensivă economico-socială a patriei, creșterea nive
lului de trai al întregului nostru
popor.
Exprimăm omagiul nostru fierbin
te tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, militant de
frunte al partidului și statului nos
tru, eminent om de știință de renu
me mondial, sub a cărei îndrumare
permanentă, de înaltă competență
științifică, invățămintul a fost tot
mai mult legat de producție, iar
cercetarea științifică puternic anga
jată in rezolvarea problemelor ma
jore ale economiei naționale.
Vă raportăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că prin apli
carea in producție a rezultatelor cer
cetărilor științifice a sporit an .de an
aportul propriu la autofinanțarea in
vățămîntului, de la circa 51 milioane
lei in 1979 la peste 120 milioane în
1984. întregul colectiv de caâre di
dactice și studenți din institutul nos
tru acționează cu înaltă răspundere
și pasiune revoluționară pentru în
făptuirea istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea al partidului, a
prețioaselor dumneavoastră indicații
de a adinei colaborarea cu specia
liștii din cercetare și producție, in
vederea
modernizării sectoarelor
calde, mecanizării, automatizării și
robotizării producției, elaborării și
introducerii de noi
tehnologii cu
consumuri reduse de energie și ma
terii prime.
Exprimindu-ne deplina adeziune
la politica externă a partidului și
statului nostru, îngăduiți-mi, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să folosesc și acest prilej pentru a
exprima înalta apreciere pe care, ase
menea Întregului popor, o dăm stră
lucitelor dumneavoastră inițiative de
pace, activității neobosite ce o de
dicați apărării dreptului fundamen
tal al oamenilor de pretutindeni la
viață, la existență liberă și demnă,
despovărată de coșmarul catastrofei
nucleare,
eforturilor consecvente
consacrate Întăririi prieteniei și co
laborării între popoare, edificării
unei lumi mai bune și mai drepte
pe planeta noastră.
Avînd ferma convingere că pre
zența dumneavoastră, mult stimate
și iubite tovarășe secretar general,
în fruntea partidului și statului
constituie chezășia sigură a Înfăptui
rii istoricelor hotăriri ale Congresu
lui al XIII-lea al partidului, a ridi
cării țării pe noi trepte de progres
și civilizație, vă rog să-mi îngăduiți
ca, în numele tuturor celor ce acti
vează în învățămint și cercetare, să

Puternice manifestări de dragoste și prețuire

vă urez din adincul Inimii multă
sănătate și putere de muncă, spre
binele și fericirea poporului nostru,
spre gloria și măreția României so
cialiste.
Tovarășul GHEORGHE PARASCHIV.
președintele
Cooperativei
agricole de producție din comuna
Nuci, sectorul agricol Ilfov, a spus
în cuvintul său :
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată
tovarășă Elena
Ceaușescu.
Stimate tovarășe, stimați tovarăși.
La această mare adunare popu
lară vă rog să-mi îngăduiți ca, In
numele țăranilor cooperatori din
comuna Nuci — care mi-au încre
dințat acest mandat de mare răs
pundere — să vă exprim profunda
satisfacție și bucurie, calda recu
noștință față de dumneavoastră,
mult
stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, strălucit conducător
de partid și de stat, pentru grija
permanentă ce o purtați dezvoltării
agriculturii, ridicării necontenite a
nivelului de trai al țărănimii, al în
tregului popor.
In această zi de mare importanță
In viața politică a țării, și noi, ță
ranii cooperatori din comuna Nuci,
Sectorul
agricol
Ilfov,
sîntem
bucuroși să vă raportăm că, datorită
ajutorului permanent primit din
partea partidului și statului, perso
nal din partea dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar general, in
cei patru ani care au trecut din
actualul cincinal am obținut rezul
tate bune. Dacă în anul 1981, anul
de înființare a Sectorului agricol
Ilfov, la griu șl porumb am realizat
producții de 3 000—3 200 kg la ha, în
anul 1984 producția la griu a fost de
peste 5 200 kg, iar la porumb de
peste 6 500 kg la ha. Rezultatele
bune obținute și la cultura plante
lor tehnice. în horticultura și' în
zootehnie, unde efectivele de ani

male au crescut an de an, ajungind
in prezent la 2 700 vaci și 2 000 oi
de rasă, ne-au permis să vindem
statului mari cantități de produse
agroalimentare.
In spiritul hotărîrilor Congresului
al XIII-lea al partidului, în prezent
acționăm cu toate forțele pentru a
face din anul 1985, așa cum ați in
dicat dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general Nicolae
Ceaușescu, anul producțiilor record
în toate sectoarele cooperativei.
In actuala campanie agricolă pu
nem un accent deosebit pe organi
zarea superioară a muncii, pe ca
litatea lucrărilor, folosirea intensivă
a fondului funciar, astfel incit să
obținem în acest an de pe suprafața
de 300 hectare o producție medie la
hectar de 8 000 kg griu, iar pe
350 hectare — 20 000 kg porumb
știuleți la hectar.
In aceste momente solemne, vă
rog să-mi permiteți ca, dind glas
hotărîrii tuturor cooperatorilor din
comuna Nuci, a întregii țărănimi
din Sectorul agricol Ilfov, să vă
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că votul
dat de noi la 17 martie va reînnoi
angajamentul de a contribui cu
toată răspunderea, cu toate forțele
noastre la înfăptuirea noii revoluții
în agricultură, a politicii interne și
externe a partidului și statului nos
tru, care ne asigură o viață tot mai
bună, un viitor liber și fericit.

A luat apoi cuvintul tovarășul
PETRE RADUCANU, secretar al co
mitetului de partid al întreprinderii
„23 August", care a spus :
Mult stimate și Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați tovarăși,
Este pentru mine o înaltă cinste ca
la această mare adunare populară să
exprim gîndurile și sentimentele de
nemărginită dragoste, adine respect
și fierbinte recunoștință pe care oa

menii muncii din întreprinderea „23
August", toți locuitorii din circum
scripția electorală nr. 1 din Capitală
le nutresc față de dumneavoas
tră, mult stimate -tovarășe Nicolae
Ceaușescu, cel mai iubit tiu al po
porului român, de numele si activi
tatea căruia sint legate cele mai de
seamă izbînzi din istoria nouă a
patriei.
Dumneavoastră, mult Iubite și sti
mate tovarășe secretar general, ne
cunoașteți bine. Ați fost de nenumă
rate ori în mijlocul nostru. Ne-ați
sfătuit, ne-ați îndrumat, ne-ați spri
jinit, ne-ați îndemnat mereu să ac
ționăm în așa fel tndt să fim în pri
mele rinduri pentru înfăptuirea mă
rețelor sarcini ce ne revin din pro
gramul partidului.
Inscriindu-se in acest rodnic dialog
de lucru, vizita pe care ați efec
tuat-o. Ieri în întreprinderea noastră
reprezintă un moment de referință
pentru îmbunătățirea continuă a în
tregii noastre activități, pentru valo
rificarea superioară a resurselor de
care dispunem prin promovarea mai
rapidă a progresului tehnic și ridi
carea nivelului calitativ al producției,
pentru creșterea eficienței întregii
noastre activități. Vă mulțumim din
adincul inimilor și vă asigurăm că
indicațiile dumneavoastră vor constițui pentru noi un program concret
de muncă, acționind cu toată dărui
rea, cu înaltă răspundere muncitorească-revoluționară pentru ca orien
tările și sarcinile pe care nî le-ați
dat să fie exemplar transpuse m
viață.
Permiteți-mî să raportez șl cu
acest prilej că, în cei patru ani din
actualul cincinal; colectivul nostru a
acționat cu hotărîre pentru creșterea
volumului producției, modernizarea
și diversificarea produselor, pentru
reducerea continuă a consumurilor
materiale. In spiritul indicațiilor și
orientărilor dumneavoastră, am asi
milat și introdus în fabricație noi
sortimente și tipuri de mașini și uti
laje. iar în prezent acționăm cu toată
energia pentru a face din întreprin
derea „23 August", așa cum ne-ați

MÎINE, 17 MARTIE - ALEGERILE?'
Mîine are loc importantul eveni
ment politic al alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională
și in consiliile populare. întregul
corp electoral se pregătește pentru
exercitarea, cu toată răspunderea
cividă, a unuia dintre cele mai im
portante drepturi constituționale,
acela de a opta asupra reprezen
tanților nemijlociți, aleși in mod
democratic — prin vot universal,
egal, direct și secret — în orga
nele puterii de stat. Conform Con
stituției Republicii Socialiste Româ
nia, au drept de a alege toti cetă
țenii țării care au implinit virsta
de 18 ani.
Legea fundamentală a tării pre
vede principiul egalității depline
In drepturi a tuturor cetățenilor,
fără deosebire de naționalitate,
rasă, sex, religie, principiu adine
statornicit in realitățile vieții noas
tre politice și sociale și aplicat pe
larg în întregul sistem' și meca
nism electoral.
în întreaga campanie electorală,
poporul și-a exprimat hotărirea
fermă de a transforma alegerile de
deputat! intr-o nouă și profundă
manifestare a unității in jurul
partidului, al tovarășului Nicolae
Ceaușescu. intr-o elocventă dovadă
a încrederii neclintite in politica
partidului și statului. într-o expre
sie vibrantă a dorinței de a în
făptui Programul partidului, cea
de-a treia etapă a aplicării lui,
prefigurată prin hotărîrile Congre
sului al XIII-lea.
Printre multiplele forme în care
se manifestă interesul civic față de
alegeri este și dorința de a se cu
noaște exact cele mai importante
amănunte practice legate de exerci
tarea efectivă a dreptului electo
ral- Sistematizind principalele în
trebări adresate de cititorii redac
ției, Comisia Electorală Centrală
ne-a furnizat următoarele precizări,
bazate pe Legea electorală si pe
decretele Consiliului de Stat emise
pentru organizarea alegerilor de la
17 martie.
In funcție de ce dată exac
tă se consideră împlinită
virsta de 18 ani?
Iși vor exercita dreptul de a ale
ge toți tinerii care au implinit
virsta majoratului .— 18 ani —
pină in ziua de 17 martie inclusiv.
Vnde sint organizate sec
țiile de votare ?
Organizarea secțiilor de votare
pornește de la principiul apropierii

cit mai mari de domiciliul alegă
torilor, astfel incit aceștia să se
poată prezenta cit mai ușor la
urne. Fiecare secție de votare cu
prinde o zonă de municipiu, oraș
sau comună cu 1 500—3 000 locui
tori. în satele foarte răsfirate s-au
organizat secții de votare si pentru
grupări mai mici de populație. De
asemenea, sînt organizate secții de
votare în marile stații de cale fe
rată. porturi și aeroporturi, pentru
cei care se află în călătorie, pre
cum și în spitale, maternități, sa
natorii.
în general, secțiile de votare
funcționează In localurile în care
s-au aflat centrele de afișare a lis
telor de alegători, deci amplasarea

mirea completă a organului pen
tru care se face alegerea deputatu
lui. numele și prenumele candida
tului sau candidaților. Toate buleti
nele au aceleași dimensiuni, sânt
tipărite pe o singură față a foii de
turtle și poartă pe verso ștampila
de control a secției de votare ; nu
mai buletinele de vot care au apli
cată această ștampilă sînt valabile.
Buletinele de vot se mai disting
prin dunga colorată aplicată pe
coltul drept de sus. Pe buletinele
pentru alegerea deputaților în Ma
rea Adunare Națională această
dungă lipsește. Pe buletinele de
vot pentru alegerea deputaților în
consiliile populare, dunga are cu

Detalii privind
efectuarea votării
lor este cunoscută. Oricum, accesul
spre secții va fi marcat vizibil prin
săgeți indicatoare și panouri. De
altfel, ziua alegerilor fiind o zi de
adevărată sărbătoare pentru între
gul popor, secțiile de votare vor
putea fi ușor recunoscute de la dis
tanță, după aspectul șl atmosfera
lor festivă.
Cum se face legitimarea
alegătorilor ?
Bineînțeles că obținerea buleti
nelor de vot implică verificarea
faptului că alegătorul care le soli
cită are acest drept, respectiv, că
este înscris în listele electorale.
Pentru aceasta, alegătorul prezintă
comisiei electorale a secției de vo
tare buletinul sau — în lipsa aces
tuia — alt act de identitate. Dacă
nu votează la secția în raza căreia
domiciliază, el prezintă și „adeve
rința privind exercitarea dreptului
de a alege", eliberată de biroul sau
comitetul executiv al consiliului
popular care a întocmit listele in
care se află înscris. Ca și la alege
rile anterioare, primirea buletinu
lui de vot durează foarte puțin
timp, practic doar cîteva secunde.

Cum arată buletinele de
vot ?
Toate buletinele de vot au tipă
rită data de 17 martie 1985, denu

loarea : roșie, pentru alegerea depu
taților in consiliile populare ale ju
dețelor și al municipiului Bucu
rești ; galbenă, pentru celelalte mu
nicipii. precum și pentru sectoarele
municipiului București ; albastră,
pentru orașe ; cafenie, pentru con
siliile populare ale comunelor.
Așadar, la majoritatea secțiilor
de votare, alegătorii vor primi cite
3 feluri de buletine : pentru Marea
Adunare Națională, pentru consi
liul popular al județului (munici
piului București) și pentru consi
liul popular al localității. Cetățenii
din localitățile sectorului agricol
Ilfov vor alege deputății și pentru
consiliul popular al acestui sector,
iar cei din comunele subordonate
unor municipii sau orașe si pen
tru consiliul popular al acelui mu
nicipiu sau oraș, deci vor primi
cîte 4 feluri de buletine de vot.
Cum se exprimă opțiunea
alegătorului ?
Alegătorii care optează pentru
un anumit candidat lasă neșters
numele acestuia și pot șterge cu
o linie orizontală numele celuilalt
sau celorlalți candidați înscriși pe
buletin. Buletinul care rămîne cu
cel puțin numele unui candidat
neșters este considerat vot tn fa
voarea candidaților Frontului De

mocrației și Unității Socialiste. Tot
valoarea unui singur vot pentru
candidații F.D.U.S. au și buletinele
de pe care nu s-a șters nici un
nume. Voturile astfel exprimate se
adaugă, după încheierea alegerilor,
la numărul celor exprimate în fa
voarea candidatului care a întrunit
cele mai multe voturi.
Cum trebuie să procedeze
cei care absentează de la
domiciliu ?
Așa cum este și firesc, majorita
tea alegătorilor iși exercită dreptul
electoral la secția de votare in raza
căreia se află domiciliul lor. alături
de vecinii, de concetățenii lor cu
care au participat la acțiunile cam
paniei electorale și cu care. îm
preună cu deputatul pentru care
vor opta, vor transforma viitoarea
legislatură intr-o nouă perioadă de
bogate înfăptuiri gospodărești și
edilitare. Aceia care nu se pot afla
la domiciliu in cea mai mare parte
a zilei de 17 martie vor vota pe
traseul călătoriei — Intr-una din
secțiile organizate în gări, porturi,
aeroporturi — sau în localitatea în
care se află temporar. în acest
caz. așa cum s-a menționat mai
sus, ei vor prezenta, pe lingă actul
de identitate, și o „adeverință pri
vind exercitarea dreptului de a
alege".
Care este programul sec
țiilor de votare ?
In conformitate cu articolul 62
din Legea electorală, prezentarea la
urne începe la ora 6 și se termină
la ora 21, oră la care președintele
comisiei electorale a secției de vo
tare declară votarea închisă. începînd procedura de stabilire a rezul
tatelor alegerilor.
Neîndoielnic însă, așa cum a de
venit o frumoasă și justificată tra
diție în viața noastră politică, ma
joritatea covîrșitoare a cetățenilor
se vor prezenta la urne încă de la
primele ore ale dimineții, răspunzînd prin acest frumos gest civic
vibrantelor chemări ale Manifestu
lui Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, demonstrind opțiu
nea lor fermă, limpede și unitară:
continuarea politicii interne șl ex
terne a partidului și statului nos
tru, înfăptuirea neabătută a Pro
gramului Partidului Comunist Ro
mân, a hotărîrilor celui de-al
XIII-lea Congres al său.

cerut dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general, o unitate
economică model. însuflețită de is
toricele hotăriri ale Congresului al
XIII-lea, puternica organizație de
partid din întreprinderea noastră
este hotărîtă să facă totul pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce
ne revin din programele energetic,
petrolier și minier, pentru sporirea
continuă a producției destinate ex
portului.
Beneficiind din plin de aportul
deosebit al cercetării științifice, și In
vățămîntului tehnic superior în tot
ceea oe realizăm, dorim să expri
măm mult stimatei tovarășe Elena
Ceaușescu, remarcabil om politic și
eminent om de știință de renume
mondial, cele mai calde mulțumiri
față de tot ceea ce a făcut și face
pentru afirmarea științei ca factor al
progresului economico-social, înflori
rea continuă a patriei noastre socia
liste.
In numele tuturor locuitorilor din
circumscripția electorală nr. 1 „23
August", vă rog să-mi permiteți, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să vă exprimăm cele mai vii mul
țumiri pentru grija permanentă ce o
purtațî clasei muncitoare, ridicării
calității muncii și a vieții întregului
popor. O expresie elocventă a preo
cupării dumneavoastră statornice
față de îmbunătățirea permanentă a
.condițiilor noastre de muncă și viată
o constituie înfăptuirea programului
de modernizare a sectoarelor calde,
realizarea tn actuala legislatură a
noilor construcții de locuințe, a com
plexelor comerciale din platforma
noastră industrială.
Alăturîndu-mă gîndurilor și simtămintelor tuturor cetățenilor din cir
cumscripția noastră electorală. îngă
duiți-mi, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să ne expri
măm marea bucurie de a vă în
credința, din nou, votul la 17 martie,
avînd convingerea fermă că votul
nostru dat celui mai iubit fiu al po
porului, neînfricatul om politic și mi
litant revoluționar care și-a identifi

cat, pentru totdeauna, viața și nu
mele cu cauza partidului, cu noul
destin al patriei, va fi votul angajă
rii noastre depline pentru realizarea
viitorului tot mai strălucit al Româ
niei socialiste și comuniste.

manifestare
Entuziastă
în Piața Republicii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și
statului au străbătut apoi marea pia
ță, îndreptîndu-se spre sediul Co
mitetului Central al partidului.
Zecile de mii de bucureșteni —
muncitori, intelectuali, militari, stu
denți și elevi — prezenți în Piața
Republicii pentru a urmări, împreu
nă cu toți cetățenii patriei,' cuvîntarea rostită de conducătorul parti
dului și statului de la tribuna marii
adunări populare cetățenești — au
făcut din nou tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu
o entuziastă și emoționantă mani
festare de dragoste și prețuire.
Participanții purtau drapele ale
partidului și statului, portrete ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, pancarte
cu urări la adresa partidului și se
cretarului său general, cu chemări
la muncă entuziastă, responsabilă,
pentru Înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidului, a
mobilizatoarelor chemări cuprinse în
Manifestul F.D.U.S. Minute în șir,
mulțimea a scandat cu însuflețire
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“, „Ceaușescu — deputat,
în al țării mare Sfat !“, cei prezenți
reafirmînd sentimentele lor de dra
goste și stimă pe care le nutresc față
de secretarul general al partidului,
cel mai iubit fiu al națiunii, înflăcă
rat patriot care și-a închinat Întrea
ga viață propășirii scumpei noastre
patrii, ridicării ei pe culmi tot mai
înalte de civilizație și progres. Gru
puri de pionieri și șoimi ai patriei,
de tineri și de oameni ai muncii au
înconjurat cu toată afecțiunea pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe tova-

Primirea la C. C. al P. C. R. a delegației
Uniunii Socialiste a Tineretului din R. S. Cehoslovacă
în perioada 12—15 martie a.c. s-a
aflat în vizită în țara noastră, la in
vitația Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, o delega
ție a Uniunii Socialiste a Tineretu
lui din R. S. Cehoslovacă, condusă
de Jaroslav Jeneral, președintele Co
mitetului Central al organizației.
Delegația a fost primită în cursul
zilei de vineri de tovarășul Emil
Bobu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R. Cu acest prilej a fost subli
niat rolul important ce revine orga
nizațiilor de tineret in educarea în
spirit patriotic, revoluționar a tine
retului, in înfăptuirea programelor
de dezvoltare ale celor două țări,
contribuția lor la întărirea prieteniei
româno-cehoslovace, la mai buna
cunoaștere dintre poporul român și
poporul cehoslovac.

In aceeași zi, delegația a-a întîlnit
cu tovarășul Nicu Ceaușescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., primsecretar al Comitetului Central al
Uniunii Tineretului Comunist. Cu această ocazie s-a realizat un larg
schimb de vederi privind cooperarea
intre cele două organizații.
A fost prezent Jan Papp, ambasa
dorul R.S. Cehoslovace la București.
Programul vizitei realizate în țara
noastră de delegația Uniunii Socialis
te a Tineretului din Cehoslovacia a
cuprins convorbiri la C.C. al U.T.C.
și Consiliul U.A.S.C.R., intilniri cu
tineri și cadre ale U.T.C. de la uni
tăți economice, social-culturale și de
învățămint din Capitală și din ju
dețul Argeș.

în județul Arad a început semănatul
Oamenii muncii de pe ogoarele
județului Arad, profitînd de îmbu
nătățirea vremii, au început semă
natul mazării. Ieri s-a lucrat intens
pe terenurile cooperativelor agricole
din Macea, Felnac, „23 August" și
„Lumea nouă" din Curtici, Asociația
legumicolă Horia și întreprinderea
de producere și industrializare a le
gumelor și fructelor. Concomitent,
sute de cooperatori au ieșit în cimp
la plantarea cepei și usturoiului. Cu
bune rezultgte s-a lucrat ieri la plan-

tat în zonele localităților Horia, Vladimirescu, Pecica, Nădlac și Sintana.
Zilnic, specialiștii urmăresc zvintarea solului și decid unde să se trea
că la semănat. Mecanizatorii, coope
ratorii și ceilalți oameni ai muncii
din agricultura județului Arad sint
hotărîți să încheie semănatul cultu
rilor din prima epocă în cel mai
scurt timp și la un nivel agrotehnic
ridicat. (Tristan Mihuța, corespon
dentul „Scînteii").

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Campionatul diviziei A
continuă astăzi cu meciurile etapei
a 21-a. Pe stadionul „23 August" din
Capitală se vor disputa, in cuplaj,
meciurile Rapid — Steaua (ora 14) și
Dinamo — Sportul studențesc (ora
16). In țară vor avea loc, de la ora
16, următoarele partide : Corvinul —
F.C. Olt. Politehnica Timișoara —
F.C. Argeș, A.S.A. Tg. Mureș — S.C.
Bacău, Politehnica Iași — Universi
tatea, F.C.M. Brașov — Jiul, Chi
mia - Gloria, F.C. Bihor - F.C.
Baia Mare.
Tot astăzi se vor desfășura meciu
rile primei etape a returului cam
pionatului diviziei B.
SCHI. „Cupa Mondială" la schifond masculin a fost cîștigată la ac
tuala ediție de suedezul Gunde Svan
— 152 puncte, urmat în clasamentul
final de Tor-Haakon Holte (Norve
gia) — 117 puncte, Ove Aunli (Nor
vegia) și Thomas Wassberg (Suedia)
— cu cite 114 puncte. In ultima
probă, desfășurată la Oslo pe dis

Primit cu vil șl însuflețite aplauze,
cu îndelungi ovații, a luat cuvintul
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.
Cuvintarea secretarului general al
partidului — strălucit bilanț al ma
rilor realizări obținute de poporul
nostru, condus de partid, în cei cinci
ani care au trecut de la preceden
tele alegeri, însuflețitor program de
muncă pentru toți, aetățer.u patriei
în vederea ridicării României pe noi
culmi de progres și bunăstare — a
fost primită cu deosebit interes si
deplină satisfacție, fiind subliniată
cu vii și puternice aplauze de cei
prezenți.
In numele participanților la ma
rea adunare populară cetățenească,
al tuturor locuitorilor Capitalei, pri
mul secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R. a spus :
„Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
adresindu-vă
cele mai fierbinți mulțumiri pentru
aprecierile și indicațiile date, pen
tru orientările de excepțională în
semnătate cuprinse in ampla cuvintare rostită la marea noastră adu
nare populară, vă asigurăm că oa
menii muncii din Capitală, răspunzînd inflăcăratelor dumneavoastră
chemări, nu vor precupeți nici un
efort, vor munci cu pasiune și dă
ruire revoluționară pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al XIIIlea. a politicii interne si externe a
partidului și statului nostru. Cetă
țenii Capitalei vă încredințează că
la 17 martie vor da votul lor candidaților Frontului Democrației șl
Unității Socialiste, cu hotărîrea fer
mă de a urma exemplul dumnea
voastră luminos de slujire fără pre
get a cauzei partidului și poporului,
a socialismului și comunismului,
pentru înflorirea
necontenită a
scumpei noastre patrii — România
socialistă".
Marea adunare populară cetățe
nească s-a încheiat prin intonarea
imnului F.D.U.S. „E scris pe trico
lor unire".

tanța de 15 km, victoria a revenit lui
Thomas Wassberg (in 39’01 ”1/10).
ȘAH. în runda a 5-a a turneului
internațional de șah de la Călimănești, Dorel Oltean l-a învins pe
Peter Lukacs (Ungaria), Raj Tischbierek (R.D. Germană) a cîștigat la
Ovidiu Foișor, Aurel Urzică la Ion
Mărășescu, iar Dușan Indjic'i (Iugo
slavia) a pierdut la Lexis Ortega
(Cuba). Partidele Paul Joița — Ralf
Lau (R.F. Germania) și Laszlo Hazai
(Ungaria) — Constantin Ionescu s-au
încheiat remiză. în clasament condu
ce Tischbierek (cu 4 puncte), urmat
de Oltean (3,5 puncte) și Ionescu
(3 puncte).
HOCHEI. La Varșovia s-a disputat
cel de-al doilea meci internațional
amical de hochei pe gheată dintre
echipele
Poloniei
și
Ungariei.
Hocheiștii polonezi au terminat din
nou Învingători, de data aceasta cu
scorul de 14—0. In primul joc, ei
cîștigaseră cu 9—4.

rășa Elena Ceaușescu, oferindu-le
flori. Mulțimea flutura stegulețe ro
șii și tricolore, eșarfe policrome. For
mații artistice, interpretind dansuri
și cîntece din bogatul folclor româ
nesc, au întregit aceasta atmosferă
sărbătorească.
Apariția
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
a
tovarășei
Elena
Ceaușescu tn balconul sediului Co
mitetului Central al partidului a fost
întîmpinată de zecile de mii de
bucureșteni cu puternice aclamații,
cu vii și îndelungi urale.

In această însuflețitoare atmosfe
ră s-a încheiat întîlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu alegătorii, cu
locuitorii Capitalei, la care, prin in
termediul posturilor noastre de ra
dio și televiziune, a luat parte, în
mod practic, întreaga țară. Repre
zentând momentul culminant al
campaniei electorale, marea adunare
populară cetățenească din Capitală
a pus, cu pregnanță. în evidență
convingerea întregii națiuni că, vo
tând candidații Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, votează
pentru prezentul și viitorul luminos
al scumpei noastre patrii. Miile de
bucureșteni aflați în această zi de
martie în Piața Republicii au ținut,
totodată, să dea glas voinței tuturor
cetățenilor ca, strîns uniți în jurul
partidului, al secretarului său gene
ral, să-și consacre energiile crea
toare înfăptuirii neabătute a platfor
mei electorale a Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, a Pro
gramului partidului de edificare a
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism.
(Agerpres)
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Telex
La sfirșlt de săptâmină
Săptămîna politică
închiderea programului
Telejurnal • Agendă electorală
România de azi. România de inli
ne. Votăm pentru viitorul patriei,
votăm pentru viitorul
nostru I
• Din Manifestul Frontului De
mocrației și Unității
Socialiste
• Pe cel mai buni il vom alege!
Versuri șl cihtece patriotice
Teleenclclopedia
Din Manifestul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste
Cîntee drag de sărbătoare — va
rietăți muzicale
Film artistic : „Zborul se amină".
Producție a studiourilor sovietice,
în distribuție : Tatiana Zorina,
Vladimir Zamanskl, E. Simonova.
Regla : Leonid Marlaghin. Ecrani
zare după o nuvelă de Vera Pa
nova „Citi ani, cite ierni..."
Telejurnal
închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 16 martie, ora 20 — 19 mar
tie, ora 20. In țară : Vreme în general
umedă, cu cerul variabil, mal
mult
acoperit. Vor cădea precipitații sub
formă de ploaie, Iapoviță șl ninsoare
mai frecvente in primele zile. In pri
ma parte a intervalului izolat, can
titățile de apă vor depăși 15 litri pe
metru pătrat în 24 de ore. Vîntul va
prezenta intensificări temporare din
direcții variabile. Temperatura aerului
în scădere mai ales în jumătatea de
vest a țării, spre sfirșitul Intervalului.
Temperaturile minime vor ti cuprinse
Intre minus 5 șl plus 5 grade, mai
coborite în ultima noapte. Iar cele ma
xime intre 2 șl 10 grade. In București :
Vreme in general umedă, cu cerul va
riabil, mai mult acoperit. Vor cădea
precipitații mai ales sub formă
de
ploaie. Vintul va prezenta unele inten
sificări de scurtă durată. Temperatu
rile minime vor oscila între minus 2 șl
plus 2 grade, iar cele maxime intre 4
și 8 grade.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 15 MARTIE 1985
Extragerea I : 77 22 29 75 43 86 61
52 59
Extragerea a Il-a : 45 83 88 50 44
10 58 35 64
Fond total de cîștig : 1 317 339 ld,
din care 335 233 lei, report la catego
ria 1.

J

; Noi acțiuni și luări de poziție !
pentru pace și dezarmare
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Pentru realizarea unui acord privind
dezarmarea nucleară

GENEVA 15 (Agerpres). — Din însărcinarea șefilor de stat și de guvern
i ai celor șase țări autoare ale Declarației de la Delhi, ambasadorii ArS..^i și
.. T^.
gentinei, Greciei, Indiei, Mexicului, Suediei
Tanzaniei în Elveția ...
au
înmînat, vineri, acest document conducătorilor delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A.
la tratativele de la Geneva privind armele nucleare și cosmice. Cu această
ocazie, reprezentanții celor șase state au salutat începerea dialogului
sovieto-american de la Geneva.
Autorii Declarației au arătat câ sînt hotărîți să facă tot posibilul
ț
pentru a facilita realizarea unui acord între toate puterile nucleare, în
făptuirea de pași necesari pentru încetarea și reducerea cursei înarmă
ț rilor nucleare și pentru dezarmarea nucleară.

FINLANDA: Amplă mobilizare
în preajma manifestării „Zilele păcii"

S.U.A.: „Iarna nucleară" ar fi un dezastru
pentru omenire
WASHINGTON. —
în
4 cadrul unei audieri a Vorbind
Congresului

cule de praf și alte reziduuri, incit
ar împiedica timp de luni de zile
pătrunderea razelor solare, provocînd pe Pămînt o gravă scădere a
temperaturii și dispariția totală a
unui mare număr de specii de plan
te și animale, cu consecințele evi
dente pentru însăși viața omului pe
Pămînt.

S.U.A. privind mediul ambiant, savântul american Cari Sagan a reafirmat că „o iarnă nucleară ar fi
un dezastru fără precedent pentru
i omenire". „Iarna nucleară" este
1 teoria
științifică potrivit căreia
ț chiar și un conflict nuclear limitat
' ar ridica în atmosferă atîtea parti-

JAPONIA
„Anul 1985 să devină un an al mișcării
de masă pentru interzicerea armelor nucleare"
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Pe de altă parte, la Tokio a avut
loc prima ședință a Comitetului de
organizare a manifestărilor care
vor avea loc cu prilejul tradiționa
lului Marș național al păcii, con
sacrat anul acesta împlinirii a 40
de ani de la încheierea celui de-al
doilea război mondial și comemo
rării victimelor bombardamentelor
atomice de la Hiroshima și Naga
saki. Asemenea marșuri se organizează în Japonia incepînd din anul t
1958. Ele au ca punct de sosire ora- 1
șele Hiroshima și Nagasaki, unde
în august 1985 va avea loc Confe
rința internațională pentru interzi
cerea armelor atomice si cu hidro
gen.

. TOKIO. Partizanii niponi ai păcii
ț au participat, la Hiroshima, la o
amplă demonstrație în cadrul că
reia au cerut ca anul 1985 să de
vină un an al mișcării de masă
pentru interzicerea armamentelor
nucleare, in Parcul Păcii din oraș
au venit și supraviețuitori ai bom
bardamentului atomic american de
la 6 august 1945. Demonstrația s-a
transformat intr-o manifestațiesimbol menită să atragă atenția
asupra pericolului fără seamăn al
in special în
cursei înarmărilor
domeniul nuclear
a necesității
unor acțiuni hotărîte pentru ca
tragedia de la Hiroshima să nu se
mai repete.
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un milion de oameni ai muncii
finlandezi.
Zilele păcii, care se organizează
anual în Finlanda, constituie ma
nifestarea centrală a activității sin- .
dicale finlandeze. Anul acesta, eile ț
se vor desfășura sub deviza „Pen- i
tru pace și solidaritate".

HELSINKI. ,— Confederația Sin
dicatelor din Finlanda a adresat
* un apel tuturor uniunilor sindicale
centrale și locale, tuturor membri
* lor mișcării sindicale din țară de
a participa activ Ia Zilele păcii,
care se vor desfășura la 13 și- 14
aprilie in orașul Lahti. Confedera
ția reunește in rindurile sale peste

’

;

*
*

sus înfățișează una din marile demonstrații populare
Fotog rafia de mai
i
de lai Atena împotriva cursei înarmărilor, pentru pace

u
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Manifestări culturale românești
OTTAWA 15 (Agerpres). — La
Universitatea Quebecului din Huli
(Canada) au avut loc Zilele cul
turii românești. în cadrul unei ex
poziții de carte, la loc de frunte
au fost expuse volume din gindirea
social-politică
a
președintelui
Nicolae Ceaușescu. A fost inaugu
rată o expoziție documentară de
fotografii intitulată „Momente din
lupta poporului român pentru uni
tate și independență națională și
reflectarea lor în artele plastice".
în alocuțiunea rostită la inau
gurare, vicerectorul universității,
Dennis Laforte, a elogiat rolul ac
tiv al României, al președintelui
Nicolae Ceaușescu, in căutarea de
soluții constructive problemelor
majore ale lumii contemporane și a
subliniat importanța schimburilor
culturale în realizarea unei mai
bune cunoașteri reciproce între po
poarele canadian și român.
Au fost prezentate filme docu
mentare înfățișînd istoria, cultura
și civilizația poporului român, mo
numente de artă, frumuseți ale
peisajului românesc.

CONAKRY 15 (Agerpres). — în
cadrul unei ample manifestări or
ganizate la Palatul poporului din

capitala Guineei cu prilejul Zilei
internaționale a femeii, Romania a
fost prezentă cu o expoziție de
fotografii ilustrind realizările economico-sociale ale poporului român
in anii construcției socialiste, con
tribuția femeilor la dezvoltarea
multilaterală a patriei noastre.
în cadrul expoziției, un loc cen
tral l-au ocupat fotografiile infăți.șind aspecte din timpul vizite
lor de lucru ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu și ale tovarășei Elena
Ceaușescu la obiective social-economice de pe întreg cuprinsul țării.
La manifestare au luat parte pre
ședintele Republicii, președintele
Comitetului Militar de Redresa
re Națională, Lansana Konte,
membri ai' guve'rnului, precum și
un numeros public.
MADRID 15 (Agerpres). — La
Casa de cultură a orașului spaniol
Valladolid a fost organizată, cu
sprijinul primăriei din localitate și
al conducerii Festivalului interna
țional al filmului organizat aici, o
săptămină a filmului românesc.
La spectacolul de gală au asistat
oficialități locale, directorul Festi
valului internațional din Valladolid,
oameni de cultură și artă, ziariști.

„Este necesară întărirea unității țărilor
in curs de dezvoltare pentru instaurarea
noii ordini economice internaționale"
Declarația președintelui în exercițiu al Organizației Unității
Africane
HAGA 15 (Agerpres). — Se im
pune adoptarea unor măsuri urgente
pentru restructurarea situației eco
nomice internaționale inechitabile,
pentru reorganizarea instituțiilor fi
nanciare internaționale ținindu-se
seama de interesele țărilor în curs
de dezvoltare — a declarat șeful sta
tului tanzanian, Julius Nyerere, pre
ședintele în exercițiu al Organizației
Unității Africane (O.U.A.). într-o
alocuțiune rostită la Institutul de
științe sociale din Haga, el a relevat
că. în actualele condiții economice
de inegalitate, bogățiile și resursele
țărilor în curs de dezvoltare se
scurg către statele industrializate,
sub forma dobînzilor la împrumuturi
și ca urmare a unor raporturi co
merciale neechivalente, cind produ
sele din țările slab dezvoltate sînt
achiziționate sub valoarea lor, în
timp ce produsele finite din Occi
dent sînt importate la suprapreț.
Julius Nyerere a condamnat Fon
dul Monetar Internațional (F.M.I.)
pentru presiunile ce le face asupra
țărilor care și-au dobîndit recent
independenta. Această instituție fi
nanciară. a menționat președintele

O.U.A., acordă credite în condiții
inacceptabile, cum ar fi : devalori
zarea monedei naționale, anularea
oricăror restricții la import, redu
cerea cheltuielilor bugetare, accep- ■
tarea unor înalte dobînzi. îndepli
nirea unor asemenea condiții duce la
destabilizarea situației și la grave
nemulțumiri sociale în statele ce
acceptă „ajutorul" F.M.I.-ului, la
îndatorarea și mai mare a acestor
țări.
în 1985, a precizat președintele
Nyerere, datoria Africii a ajuns la
150 miliarde dolari, pentru care ță
rile continentului trebuie să plă
tească o dobîndă de 10,1 la sută. în
actualele condiții, in perioada 1985—
1987 Africa trebuie să plătească anual
creditorilor occidentali, sub forma
dobînzilor. 11,6 miliarde dolari.
Președintele Organizației Unității
Africane a subliniat în încheiere ne
cesitatea ca statele în curs de dez
voltare să formeze un front unit
împotriva condițiilor împovărătoare
impuse de creditorii occidentali, să
acționeze ferm pentru instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale.

ÎN POFIDA PUTERNICEI OPOZIȚII

INTERNE

Guvernul Belgiei a aprobat instalarea rachetelor
Pe croazieră pe teritoriul țării
BRUXELLES 15 (Agerpres). — în
pofida puternicei opoziții1 interne,
primul rpinistru al Belgiei, Wilfried
Martens, a anunțat in parlament că
guvernul său a acceptat amplasarea
pe teritoriul țării a 48 rachete nu
cleare americane cu rază medie de
acțiune „Cruise", conform planurilor
adoptate de Alianța Nord-Atlantică
irf 1979 — transmit agențiile interna
ționale de presă.
Anunțarea hotăririi guvernului —
notează agenția France Presse — a
fost întîmpinată cu o vie dezapro
bare de opinia publică belgiană, de
militanții organizațiilor pentru pace
și dezarmare din țară, care au lan
sat un apel tuturor cetățenilor să

ia parte, duminică, la o amplă denîonstrație antinucleară la Bruxelles.
Forțele de stînga și organizațiile
sindicale belgiene, cercurile largi ale
opiniei publice au anunțat că vor
participa în număr mare la de
monstrație, pentru a-și exprima
profundul dezacord în legătură cu
hotărîrea guvernului Martens.
Un recent sondaj de opinie arăta
că' 80 la syită din cetățenii Belgiei
se opun amplasării armelor nucleare
pe teritoriul țării, considerînd că
această măsură reprezintă o ame
nințare deosebit de gravă la adresa
păcii și securității pe continentul
european.

VOTUL ÎN ALEGERILE DE LA 17 MARTIE - UR VQT
PENTRU POLITICA ROMÂNIEI SOCIALISTE, DE PACE,
lîiitLEGERE Șl CiOLABORARE INTERNAȚIONALA

^roPuner* constructive, inițiative consecvente
pentru creșterea rolului 0. N. L în soluționarea
marilor probleme ale lumii contemporane
„Pornind de la faptul că Organizația Națiunilor Unite oferă cadrul
organizatoric pentru dezbaterea democratică și soluționarea problemelor
care confruntă lumea contemporană și pentru participarea activă a po
poarelor la rezolvarea lor, la întreaga viață internațională, România mi
litează ferm pentru îmbunătățirea activității și ridicarea rolului O.N.U.,
pentru creșterea aportului său la promovarea cursului destinderii, la in
staurarea unui climat de pace și colaborare pe planeta noastră".
NICOLAE CEAUȘESCU
Intensa activitate internațională
desfășurată de partidul și statul
nostru în perioada dintre cele două
legislaturi pe plan internațional
consacrată apărării păcii, soluționă
rii marilor probleme ale lumii con
temporane in interesul tuturor po
poarelor și-a găsit o puternică
Ilustrare și în multiplele inițiative
prezentate în cadrul Organizației
Națiunilor Unite, concretizate în re
zoluții de amplu ecou, ce au întru
nit consensul celorlalte state mem
bre. Este cunoscută importanța pe
care România socialistă, președin
tele Nicolae Ceaușescu o acordă
Organizației Națiunilor Unite —
cel mai reprezentativ forum inter
național, grupînd cvasitotalitatea
țărilor lumii și care oferă cadrul
constructiv cel mai propice pentru
rezolvarea problemelor internațio
nale și asigurarea unei păci trainice
in lume. Prin întreaga sa activitate

la O.N.U., prin demersurile și ini
țiativele sale, România socialistă a
urmărit și urmărește realizarea țe
lurilor fundamentale ale organiza
ției — izbăvirea omenirii de o nouă
conflagrație pustiitoare, asigurarea
unei păci trainice, dezvoltarea co
laborării șl înțelegerii, edificarea
unei lumi mai bune și mai drepte.

Prioritatea prioritâților :
înlăturarea primejdiei nu
cleare Constituie 0 îngrijorătoare
realitate că în ultimii ani, perioadă
ce se încadrează în intervalul din
tre cele două legislaturi, pe plan
internațional s-a -înregistrat o creș
tere tot mai pronunțată a încordă
rii, îndeosebi ca urmare a intensi
ficării cursei inarmărilor nucleare,
ceea ce a creat o gravă amenințare
la adresa păcii și securității, a în

săși existenței vieții pe Pămînt. în
aceste condiții, România socialistă,
președintele Nicolae Ceaușescu au
considerat și consideră că problema
fundamentală a epocii contemporane
este oprirea cursei inarmâriîor, și
în primul rind a înarmărilor nu
cleare, trecerea la dezarmare, asigu
rarea păcii în lume. In spiritul po
liticii sale de înaltă răspundere
pentru destinele păcii, din împu
ternicirea
președintelui
Nicolae
Ceaușescu, la O.N.U. au fost pre
zentate o serie de propuneri, realiste
și constructive, care se constituie în
tr-un adevărat program menit să
deschidă calea trecerii efective la în
făptuirea dezarmării, a dezarmării
nucleare, să contureze perspectiva eliminării definitive a armamentelor
de tot felul, făuririi unei lumi fără
arme și fără războaie, a păcii și pro
gresului.
De un amplu ecou internațional

s-au bucurat demersurile președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru
oprirea amplasării rachetelor cu.
rază medie de acțiune în Europa și
a aplicării contramăsurilor nucleare
sovietice, propunerile de tratative
în vederea realizării unui acord care
să ducă la retragerea tuturor arma
mentelor nucleare de pe continentul
european, toate acestea fiind con
cretizate într-un șir de rezoluții pe
care țara noastră le-a prezentat or
ganizației mondiale.
O strălucită expresie a sprijinu
lui pe care întreaga noastră națiune
îl acordă politicii de pace a parti
dului și statului, inițiativelor și
propunerilor prezentate de la tri
buna Organizației Națiunilor Unite
o constituie „Apelul poporului
român" adresat sesiunii speciale a
Adunării Generale din 1982 consa
crate dezarmării, însurpînd 18 mili
oane de semnături — vibrantă ex

ORIENTUL MIJLOCIU FESTIVITATEA OE INSTALARE A PREȘEDINTELUI BRAZILIEI
BRASILIA 15 (Agerpres). — La
Brasilia a avut loc la 15 martie 1985
festivitatea de instalare in funcție
a președintelui Braziliei.
Congresul Național a instalat în
funcție pe vicepreședintele ales al
țării. Jose Sarney. în conformitate
cu prevederile Constituției țării.
J. Sarney va exercita funcția de
președinte în exercițiu al republicii,
întrucit președintele ales al Brazi
liei. Tancredo de Almeida Neves, a
suferit o intervenție chirurgicală și

• întrevedere libanezo-siriană • Pentru retragerea
necondiționată a trupelor
israeliene din sudul Libanului
BEIRUT 15 (Agerpres). — După
cum a anunțat postul de radio Bei
rut, președintele Libanului, Amin
Gemayel, l-a primit pe Mohammed
Kholi, trimis al președintelui Siriei,
Hafez Al-Assad. întrevederea a avut
drept obiect analizarea evoluției si
tuației din Liban. Postul de radio
Beirut a precizat că președintele Li
banului a adresat un mesaj șefului
statului sirian.

Conflictul irano - irakian

TOKIO 15 (Agerpres). — Japonia
se pronunță ferm pentru retragerea
totală, necondiționată și imediată a
trupelor israeliene din sudul Libanu
lui, considerind aceasta drept con
diția indispensabilă pentru regle
mentarea situației globale din Orien
tul Mijlociu — a declarat agenției
KUNA un purtător de cuvint oficial
al guvernului nipon. Exprimind
profunda simpatie a țării sale față
de populația libaneză aflată sub
ocupație, purtătorul de cuvint a subliniat necesitatea organizării de con
vorbiri directe între părțile implicate
în conflict..

• Atacuri reciproce violente • Numeroase victime si mart
daune materiale • Apel al președintelui Adunării Generale
a O.N.U.
BAGDAD 15 (Agerpres). — După
cum informează agenția I.N.A., for
țele irakiene au continuat acțiunile
in regiunea Al-Huweiza, din secto
rul sudic al frontului, reocupind zo
nele ■ Hamayoun și Al-Șakhra. Un
comunicat militar irakian, citat de
agenția Reuter, afirmă că avioane și
elicoptere irakiene au efectuat 460
misiuni de luptă, atacînd concentră
rile de trupe iraniene. Totodată,
forțele aerienp irakiene au atacat
joi orașul iranian Bakhtaran, iar
artileria antiaeriană irakiană a
doborît un avion iranian.
I.N.A. adaugă că artileria ira
niană a continuat bombardarea ora
șului irakian Basra.

Cerințe privind reducerea
deficitului bugetar american
BONN 15 (Agerpres). — într-un
interviu acordat săptămânalului „Die
Zeit", ministrul de finanțe al R.F.G.,
Gerhard Stoltenberg, a afirmat că
Congresul și guvernul Statelor Unite
trebuie să ia deciziile necesare dimi
nuării deficitului bugetar federal
american, relatează agenția France
Presse. Ministrul vest-german a apreciat, în context, că aceste hotărîri
reprezintă condiția de bază pentru
reducerea dobînzilor bancare practi
cate in Statele Unite și deci a
cursului dolarului, care a ajuns la
un nivel nejustificat de ridicat.

TEHERAN 15 (Agerpres). — For
țele aeriene iraniene au bombardat
orașele Solaimaniya, Ravanduz și
Halabche, din nordul Irakului, prof
vocînd pagube materiale obiective
lor industriale din aceste localități
— transmite agenția I.R.N.A. A fost
distrusă, totodată, o stație radar la
Al-Amadiya. în cursul luptelor de
joi, de pe frontul de sud, au fost

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt
CONVORBIRI LA LONDRA. La
Londra au avut loc convorbiri în
tre premierul britanic, Margaret
Thatcher, și președintele Egiptului,
Hosni Mubarak. Au fost examina
te ultimele evoluții intervenite în
situația din Orientul Mijlociu și
inițiativele în direcția păcii în această regiune. în timpul convor
birilor, părțile și-au exprimat în
grijorarea în legătură cu deterio
rarea situației din sudul Libanului.

APROBARE Senatul argentinian
a aprobat, joi, tratatul de pace și
prietenie dintre Argentina și Chile,
care, pune capăt litigiului dintre
cele două țări în problema Canalu
lui Beagle. Potrivit tratatului, insu
lele Lennox. Pieton și Nueva revin
statului Chile, împreună cu o su
prafață de aproximativ 110 000 kmp
din zona maritimă limitrofă. Tra
tatul a fost semnat la 29 noiembrie 1984, după negocieri dificile.
care au durat șase ani.
COMISIA MIXTA DE SECURITATE MOZAMBICANO—SUDAFRICANĂ s-a întrunit la Maputo
pentru examinarea căilor de a se
pune capăt violărilor de către Afri
ca de Sud a prevederilor acordului
bilateral de neagresiune, semnat la
Nkomati în 1984. Comunicatul co-

u

presie a unității de voință a între
gului nostru popor.

Pentru primatul tratative
lor. Abolirea definitivă a politicii
de forță, soluționarea tuturor dife
rendelor și problemelor litigioase
exclusiv pe cale pașnică, prin tra
tative constituie, așa cum se știe,
una din orientările fundamentale,
definitorii ale politicii externe a
partidului și statului nostru, promo
vată cu neabătută consecvență și în
perioada dintre cele două legisla
turi. în cadrul sesiunilor anuale ale
Adunării Generale, România a pre
zentat un șir de propuneri vizînd
consolidarea principiului nerecurgerii la forță în relațiile dintre state,
sporirii rolului și atribuțiilor orga
nizației mondiale in stabilirea unor
soluții pașnice, in interesul tuturor
părților, diverselor situații conflictuale existente pe glob, ca și pentru
rezolvarea tuturor marilor probleme
ce confruntă omenirea contempo
rană.
Pe linia acestor eforturi perseve
rente s-a înscris, de pildă, iniția
tiva concretizată in această perioadă
în „Declarația asupra reglementării
pașnice a diferendelor internaționa
le", adoptată de Adunarea Generală
a O.N.U.
în același timp. România a acțio
nat și s-a pronunțat cu deosebită
fermitate și în cadrul O.N.U. pen
tru încetarea conflictelor ce opun
țări din diferite regiuni ale lumii,
pentru oprirea distrugerilor și văr
sărilor de singe și soluționarea di
ferendelor la masa tratativelor, por
nind de la considerentul că, oricît de
grele și îndelungate ar fi negocie
rile, ele sînt infinit preferabile răz
boiului. în acest sens, țara noastră
consideră că Organizația Națiunilor
Unite, prin înseși atribuțiile ți me
nirea sa, poate și trebuie să aibă un
rol activ în găsirea căilor de înțele
gere și pace. în acest timp. Româ
nia, prin glasul președintelui Nicolae
Ceaușescu, a formulat propunerea
privind crearea unei Comisii per
manente de bune oficii, mediere și
conciliere pentru reglementarea di
ferendelor și prevenirea conflictelor
între state — ceea ce și-a găsit ex
presia în documentul de lucru pre
zentat la O.N.U., împreună cu alte
două state.

Pentru lichidarea subdez
voltării și făurirea unei noi
ordini economice internațio
nale. Ș* în anii acestei legislaturi
România socialistă a acționat cu
consecventă pentru implicarea mai

nu a putut să participe la festivi
tatea de instalare.
La ceremonie au participat șefi
de stat și de guvern, reprezentanți'
ai unor șefi de stat, delegații și mi
siuni speciale, lideri politici din 109
țări, reprezentanți ai unor organi
zații internaționale și regionale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre-~
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fost reprezentat, la ceremo
nia instalării președintelui Braziliei,
de tovarășul Petru Enache. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat,

mun dat publicității după reuniu
ne și transmis de agenția China
Nouă reiterează angajamentul păr
ților de a nu permite folosirea te
ritoriului lor drept bază pentru
acte de agresiune contra celeilalte
părți și reafirmă hotărîrea lor de
a aplica în totalitate prevederile
acordului de neagresiune.

DEMONSTRAȚIE DE PROTEST
LA SEUL. O amplă demonstrație,
la care au participat peste 4 000 de
studenți, a avut loc vineri la Seul.
Demonstranții au condamnat poli
tica represivă a guvernului domi
nat de militari din Coreea de Sud
și au cerut eliberarea din închisori
a persoanelor cu vederi democra
tice. Aproape 1009 de polițiști au
intervenit, cu brutalitate folosind
grenade cu gaze lacrimogene. între
demonstranți și forțele de poliție
s-au produs ciocniri.

UN BIROU DE INFORMARE
AL CONGRESULUI NAȚIONAL
AFRICAN (A.N.C.) din R.S.A. a
fost inaugurat la Copenhaga. El a
fost deschis cu sprijinul a 15 parti
de și organizații daneze, între caie
sindicatele. Asociația daneză pen
tru colaborare internațională, par
tidul social-democrat și partidul
comunist. La o conferință de pre
să, șeful biroului, Aaron Mnisi, a

uciși 100 de soldați irakieni și au;
fost distruse 23 de tancuri, precizează I.R.N.A., adăugind că artile
ria antiaeriană iraniană a doborit
un avion irakian.
Se precizează totodată că aviația,
irakiană a efectuat raiduri asupra,
orașelor Isfahan, Bakhtaran și a al
tor localități din Iran.
MANAMA 15 (Agerpres). — Pre-’
ședințele
Adunării
Generale a
O.N.U., Paul Lusaka, a adresat un
apel guvernelor Iranului și Irakului
cerîndu-le să recurgă la mecanis
mele O.N.U. pentru a pune capăt
războiului dintre cele două țări.
Vorbind la o conferință de presă in
capitala Bahreinului, el a spus că
organizația internațională este gata
să supravegheze o încetare a focu-'
lui de îndată ce părțile ar hotărî o
astfel de măsură. Paul Lusaka a
chemat Iranul și Irakul să înceteze
imediat atacurile asupra obiective
lor civile, ca prim pas esențial în
direcția unei încetări globale a fo- ț
cui ui.

n

adresat un apel opiniei publice
mondiale de a contribui la elimi
narea politicii de apartheid prin
oprirea oricărui ajutor militar și
economic către regimul de la Pre
toria.

PARLAMENTUL VEST-EUROPEAN, organ consultativ al Pieței
comune, întrunit în sesiune la Stras
bourg, a examinat propunerile Co
misiei C.E.E. privind noile prețuri
comunitare la produsele agricole
pentru campania 1985—1986. Parla
mentarii au respins propunerile
comisiei de înghețare generală a
viitoarelor prețuri agricole, recomandînd
majorarea acestora, în
medie, cu 3,5 la sută. Noile prețuri
urmează să intre in vigoare la 1
aprilie. Pînă în prezent, miniștrii
agriculturii nu au ajuns la un
punct de vedere comun asupra acestor prețuri.
ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI. Par
lamentul local din Țara Bascilor
a adoptat joi — în unanimitate și
pentru prima oară — un document
în care condamnă in termeni ca
tegorici actele de violență comise
de membrii organizației extremiste
E.T.A. în document se cere auto
rităților provinciale să ia măsuri
pentru a pune capăt violentei și
terorismului în provincie, iar lo
cuitorilor să susțină aceste decizii.
PENETRAȚIE MONOPOLISTĂ. In
ultimii doi ani, societățile multina
ționale din diferite ramuri ale in
dustriei au preluat controlul asupra
majorității acțiunilor unui număr de
40 firme italiene.

■J

Dintre numeroasele documente și inițiative prezentate în ultimii cinci
ani de România la O.N.U. menționăm :
• „Poziția și propunerile României cu privire la problemele
dezarmării" ;
• „Declarația asupra reglementării pașnice a diferendelor interna
ționale" ;
• Rezoluțiile privind înghețarea și reducerea bugetelor militare și
realocarea resurselor astfel economisite pentru nevoile fiecărei țări, cu
prioritate ale celor în curs de dezvoltare ;
• Documentul de lucru în legătură cu crearea în cadrul O.N.U. a
unei „Comisii permanente de bune oficii, mediere și conciliere pentru
reglementarea diferendelor și prevenirea conflictelor între state" ;
• Inițiativa privind „Dezvoltarea și întărirea bunei vecinătăți Intre
state" ;
• Inițiativa privitoare la pregătirea și marcarea în 1985 a Anului
Internațional al Tineretului, sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace" ;
• Rezoluția privind înfăptuirea dreptului la educație și eradicarea
analfabetismului ;
• Rezoluția privind efectele dăunătoare ale racolării de cadre din
țările în curs de dezvoltare.

directă a O.N.U. în problematica
economică și socială mondială, pen
tru soluționarea problemelor grave
pe care le traversează în special ță
rile in curs de dezvoltare. Viața în
săși confirmă aprecierile tării noas
tre că soarta păcii depinde in mare
măsură de rezolvarea acestor pro
bleme și că Organizația Națiunilor
Unite are capacitatea de a adopta
măsuri corespunzătoare intereselor
tuturor popoarelor, în spiritul cerin
ței realizării unei noi ordini econo
mice internaționale. în această pe
rioadă, România socialistă a prezen
tat in repetate rinduri la O.N.U. și
în alte foruri internaționale idei și
propuneri valoroase vizînd angaja
rea de tratative în cadrul Națiunilor
Unite privind problemele economice
mondiale, adoptarea de măsuri efi
ciente in direcția lichidării subdez
voltării, a marilor decalaje dintre
state — inclusiv a problemei dato
riilor externe care împovărează tot
mai greu țările în curs de dezvol
tare — pentru edificarea noii ordini
economice internaționale. Tara noas
tră apreciază că soluționarea acestor
probleme în cadrul unor negocieri
reale intre țările dezvoltate și cele
în curs de dezvoltare corespunde
intereselor generale ale depășirii
crizei economice mondiale, ale dez
voltării armonioase a tuturor state
lor, politicii generale de colaborare
și de pace în lume.

Participarea tineretului —
sub semnul responsabilității
față de prezent și viitor. In
opinia partidului și statului nostru.

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, in
ansamblul eforturilor pentru rezol
varea problemelor acute ale lumii
contemporane, un rol deosebit de
important revine tinerei generații,
viitorul fiecărei națiuni, al întregii
umanități afiîndu-se în conexiune
directă cu educarea tineretului in
spiritul celor mai nobile idealuri de
muncă, libertate și pace. Această
concepție a stat la baza uneia din
inițiativele de prestigiu ale tării
noastre, concretizată în proclamarea,
de către Adunarea Generală a O.N.U.,
a anului 1985 drept „An Internațional
al Tineretului". Adeziunea pe toate
meridianele globului față de ideile
generoase ale A.I.T. — „Participare,
Dezvoltare, Pace" — acțiunile care se
desfășoară in toate țările membre
ale forului mondial ilustrează faptul
că inițiativa României se înscrie in
sensul unor preocupări larg împăr
tășite, deschizind perspective favo
rabile exercitării de către tînăra ge
nerație a ’unui rol crescînd în socie
tate, potrivit intereselor și aspirații
lor sale de a trăi intr-o lume a păcii
și dreptății.
VOTIND PENTRU CANDIDAȚII
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITAȚII SOCIALISTE, CETĂȚENII
PATRIEI VOR VOTA PENTRU CREȘ
TEREA CONTRIBUȚIEI ROMÂNIEI
SOCIALISTE LA REZOLVAREA
CONSTRUCTIVA A PROBLEME
LOR LUMII DE AZI, PENTRU ÎN
TĂRIREA LEGALITĂȚII INTER
NAȚIONALE, SPRE BINELE ÎN
TREGII OMENIRI !

Nicolae PLOPEANU
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