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Omagiind personalitatea strălucită, înalțuj 
spirit patriotic, revoluționar al conducătorului 
partidului și statului nostru, dind expresie 
voinței întregii națiuni, într-o atmosferă 
de vibrant entuziasm și puternică unitate,

Plenara C. C. al P. C, R. și Plenara Consiliului Național al E D. U. S. 

au hotărât să propună IMarii Adunări Naționale

REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN SUPREMA FUNCȚIE
UE PREȘEDINTE AL REPUBLICII SOCIALISTE RUMANIA

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
in zilele de 26 și 27 martie au 
avut loc lucrările Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român.

intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm și mîndrie patriotică, Ple
nara C.C. al P.C.R., exprimînd sen
timentele întregului partid, ale 
națiunii române, a adus un vibrant 
omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, cu 
prilejul împlinirii a 20 de ani de 
cînd se află in fruntea partidului, 
perioadă înscrisă ca o strălucită 
epocă in istoria patriei noastre. 
Toți cel prezenți au aplaudat cu 
putere, au ovaționat cu căldură, au 
aclamat îndelung pentru partid, 
pentru secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Adresind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea tuturor co
muniștilor, a întregului nostru po
por, călduroase felicitări cu prile
jul împlinirii a două decenii de cind 
a fost ales în funcția supremă de

CU vi NT ARE A
NICOLAE

TOVARĂȘULUI
CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central al 

partidului a dezbătut probleme de 
importanță deosebită și a adop
tat, în deplină unanimitate, hotă- 
rîri privind perfecționarea condu
cerii și creșterii rolului conducă
tor al partidului în toate dome
niile de activitate. Toate acestea 
au menirea de a da o bază temei
nică pentru înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor Congresului al XIII- 
Iea al partidului în noua etapă de 
dezvoltare a patriei noastre.

în plenară s-au analizat rezul
tatele alegerilor pentru Marea 
Adunare Națională și consiliile 
populare, care, prin votul cvasi
unanim al întregului popor, au 
oglindit adeziunea întregii națiuni 
la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, hotă
rîrea sa nestrămutată de a face 
totul pentru triumful societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea fermă a României spre 
visul de- aur, spre comunism ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu — P.C.R, !“).

în deplină unanimitate, plenara 
Comitetului Central a adoptat 
propunerile de candidați pentru 
organele supreme de stat, pentru 
guvern — care urmează să fie 
prezentate Marii Adunări Națio
nale.

Aș dori să exprim cele mai vii 
mulțumiri Comitetului Central al 
partidului, întregului nostru partid 
și, în primul rînd, minunatului 
nostru popor pentru încrederea 
acordată prin votul unanim în 
alegerile din 17 martie, dar și 
pentru propunerea de a fi reales 
în înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
— România, stima noastră și min- 
dria !“).

în plenară s-a evocat împlinirea 
a 20 de ani de Ia alegerea mea în 
înalta funcție de secretar general, 
al partidului, s-au făcut aprecieri 
cu privire la munca partidului, la 
activitatea mea în această muncă. 
Aș dori să mulțumesc partidului, 
Comitetului Central pentru aceste 
aprecieri, pe care le consider, în 
primul rind, adresate întregului 

conducere a partidului, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului, a reliefat strălucitele cali
tăți de revoluționar și patriot, de 
luptător pentru fericirea, și bună
starea poporului, pentru cauza' so
cialismului • și păcii în lume ale 
conducătorului partidului și statu
lui nostru, contribuția sa de inesti
mabilă valoare la fundamentarea 
și înfăptuirea întregii politici de 
construcție socialistă în România și 
a evocat profundele transformări, 
remarcabilele succese înregistrate 
în toate domeniile de activitate în. 
această perioadă atît de bogată în 
împliniri, care a intrat în conștiința 
tuturor oamenilor muncii ca „Epoca 
Ceaușes.cu".

în cadrul dezbaterilor asupra 
problemelor aflate pe ordinea de 
zi au - luat cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Pană, Marin Enache, 
Maria Gheorghe, Marin Ștefanache, 
losif Szasz, Aurel Sandu, Constantin 
Leonard, Nicolae Mihalache, 
Gheorghe David, Elena Nae, 
loachim Moga, Cornel Pacoste.

nostru partid, deoarece tot ceea 
ce am realizat în anii construcției 
socialiste — deci și în acești 20 de 
ani — sînt rezultatul activității 
politico-organizatorice, al înfăp
tuirii în bune condiții a rolului 
de torță politică conducătoare de 
către partidul nostru, care și-a în
deplinit și își îndeplinește cu 
cinste misiunea istorică în socie
tatea noastră I (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.CJR.!“)»

Iată de ce consider că trebuie 
să omagiem activitatea partidului 
nostru, faptul că el a acționat in 
deplină unitate, asigurînd condu
cerea întregului popor pe calea 
construirii socialismului, a ridică
rii bunăstării întregii națiuni, a 
întăririi independenței și suvera
nității patriei. Primele gînduri — 
așa cum, de altfel, am făcut în
totdeauna — le-am îndreptat spre 
partid, le-am consacrat partidului, 
întăririi unității și forței sale, 
fiind conștient că numai avînd un 
partid puternic și unit vom putea 
asigura îndeplinirea rolului co
muniștilor de avangardă în so
cietatea noastră, în făurirea 
socialismului și comunismului 1 
(Aplauze și urale îndelungate ; sc 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.
„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“).

în același timp — și nu din gre
șeală spun că tot în primul rînd 
— primele gînduri le-am îndreptat 
și le îndrept spre poporul meu, 
spre poporul României socialiste, 
spre poporul român, adevăratul 
făuritor al istoriei noi, acela care, 
timp de două milenii, a știut să 
ducă înainte făclia progresului, să 
asigure formarea națiunii noastre, 
triumful socialismului. El consti
tuie viitorul, garanția înaintării 
noastre spre comunism, a dăinui
rii veșnice în rîndul națiunilor 
lumii ! (Ovații și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung : „Ceaușescu și poporul !“).

Viața, evenimentele au demon
strat strînsa unitate între partid 
și popor, între popor și partid. De 
aceea, gîndurile noastre trebuie 
să fie permanent îndreptate spre 
popor și partid, spre partid și po
por. în această unitate dialectică 
indisolubilă constă garanția vic
toriei comunismului în Româ

1. Plenara C.C. al P.C.R. a exa
minat și aprobat RAPORTUL PRI
VIND DESFĂȘURAREA ALEGERI
LOR DE DEPUTATI iN MAREA 
ADUNARE NAȚIONALĂ Șl CONSI
LIILE POPULARE, apreciind că a- 
cestea au constituit o puternică 
manifestare a profundului demo
cratism al orînduirii noastre socia
liste, o strălucită afirmare a uni
tății de nezdruncinat a întregului 
popor în jurul Partidului Comunist 
Român, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,. eminent conducător al 
destinelor României socialiste. 
Aceasta demonstrează hotărîrea 
fermă, voința suverană a clasei 
muncitoare, a țărănimii și intelec
tualității, a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalita
te, de a face totul pentru înfăp
tuirea programului de dezvoltare 
economico-socială a patriei, pen
tru ridiedrea României pe trepte 
tot mai incite de civilizație și pro
gres.

2. Plenara a examinat si apro
bat PROGRAMUL DE MĂSURI 
PENTRU ÎNDEPLINIREA INTEGRA
LĂ A PREVEDERILOR PLANULUI 

nia ! (Aplauze și urale prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu- 
croism, România — comunism !“, 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).

în ce mă privește, ca fiu al po
porului meu, ca soldat credincios 
al partidului de mai bine de 50 
de ani, am făcut totul pentru a 
servi cauza eliberării sociale și 
naționale, cauza progresului, de
mocrației și socialismului în 
România. Iar din momentul în 
care partidul mi-a încredințat 
înalta funcție de secretar general 
nu am avut odihnă, și zi și noap
te — aș putea spune — gîndurile 
mele au fost cum să slujesc mai 
bine cauza poporului, a partidu
lui, cum să acționăm îneît să în
făptuim în cele mai bune condiții 
minunatele idealuri ale societății 
socialiste și comuniste pe pămîn- 
tul României. ’ (Aplauze puternice, 
prelungite).

Am realizat, în anii socialismu
lui, o dezvoltare impetuoasă a pa
triei noastre ; am obținut în acești 
20 de ani remarcabile succese în 
toate domeniile. Este suficient să 
se privească la înfățișarea patriei 
noastre, care s-a transformat și a 
devenit o țară puternică indus- 
trial-agrară, cu o știință, un învă- 
țămînt și o cultură înaintate, dar 
mai cu seamă o țară în care s-au 
transformat oamenii, au devenit 
oameni cu un nivel nou de con
știință cetățenească, patriotică și 
revoluționară, animați de dorința 
de a face totul pentru înălțarea 
patriei, pentru independența ci, 
pentru bunăstarea generală a po
porului. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Trebuie să vă mărturisesc des
chis — și în aceste împrejurări — 
că, în toată această perioadă, în 
care am avut și multe satisfacții, 
dar s-au ivit și o serie de greutăți, 
de momente grele în activitatea pa
triei noastre, mi-am pus nu o dată 
întrebarea : oare drumul, efortu
rile pe care le facem sînt juste sau 
nu cumva cerem prea mult în dez
voltarea economică, socială. în 
transformarea socialistă a țării ? 
Și, întotdeauna, am găsit un singur 
răspuns : nu există eforturi prea 
mari pentru a asigura dezvoltarea 
patriei ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

înaintașii, strămoșii noștri au 

NAȚIONAL UNIC DE DEZVOLTARE 
ECONOMICO-SOCIALĂ A TARII PE 
ANUL 1985 Și PREGĂTIREA ÎN
FĂPTUIRII ÎN BUNE CONDIȚII A 
PLANULUI PE ANUL 1986.

Comitetul Central a subliniat că 
realizarea integrală a planului pe 
anul 1985 constituie condiția hotă- 
rîtoare pentru înfăptuirea cincina
lului 1981-1985 și crearea unei 
baze trainice pentru trecerea la 
îndeplinirea prevederilor celui de-al 
8-lea cincinal, la transpunerea cu 
succes in viață a hotărîrilor Con
gresului al Xlll-lea al Partidului 
Comunist Român privind dezvol
tarea economicd-socială a țării in 
perioada 1986-1990.

în scopul îndeplinirii integrale a 
planului pe 1985 și pregătirii co
respunzătoare a planului pe anul 
1986, plenara a stabilit îii dome
niul industriei măsuri concrete ce 
pun în centrul activității guvernu
lui, ministerelor, celorlalte organe 
centrale și locale de stat, a cen
tralelor industriale și întreprinderi
lor infăptuirea prevederilor progra-
(Conlinuare în pag. a Il-a)

gîndit întotdeauna la viitorul de 
aur — cum l-au numit poeții — au 
făcut totul, și-au dat viața, dar nu 
au putut, datorită vremurilor vi
trege, să-și realizeze năzuințele 
lor. Generația noastră, partidul 
nostru comunist au fericirea și 
cinstea de a putea să înfăptuiască 
năzuințele de mai bine, visul de 
aur al României 1 Și, intr-adevăr, 
realizăm ceea ce au gîndit dintot- 
deauna înaintașii noștri care au 
dorit, pentru țară, pentru binele 
ei, un viitor de aur ! Acum noi 
realizăm acest viitor de aur, și 
nimic nu-i prea mult, nici un 
efort nu este prea mare — nici 
uman, nici material — pentru ■ a 
asigura triumful visului de aur al 
poporului nostru, al omenirii în 
general — comunismul I (Aplauze 
și urale prelungite ; se scandează 
îndelung : „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — eroism, România — 
comunism !“).

în toată această perioadă am 
acționat în așa fel îneît. întreaga 
noastră activitate să se călăuzească 
permanent după legitățile generale 
ale dezvoltării economico-sociale, 
după principiile atotbiruitoare ale 
socialismului științific, după mate
rialismul istoric și dialectic — 
baza revoluționară a concepției 
noastre despre lume, singura care 
dă o perspectivă măreață a trans
formării revoluționare a societății, 
a lumii, a progresului,, științei, a 
cunoașterii umane în general. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dar, pornind de la toate aceste 
legități și concepții științifice des
pre lume și societate, — care, în 
orice condiții, trebuie să fie. avute 
în vedere — am ținut întotdeauna 
seama și am făcut totul pentru a 
cunoaște și înțelege cît mai bine 
realitățile patriei noastre și pen
tru a aplica aceste legități și ade
văruri științifice la condițiile și 
specificul poporului nostru. Nu 
sînt mai multe socialisme, dar 
acesta se realizează în feluri dife
rite de la o țară la alta, de la un 
popor la altul. în făurirea socia
lismului nu se poate să nu se țină 
seama de condițiile istorice, națio
nale, de însuși felul de a fi al fie
cărei națiuni și popor. Și poporul 
nostru a avut, are și va trebui să
(Continuare in pag. a IlI-a)

Dragi tovarăși și prieteni,
Plenara Consiliului Național al 

Frontului Democrației și Unității 
Socialiste a dezbătut rezultatele.a- 
legerilor pentru deputați în Marea 
Adunare Națională și consiliile 
populare, precum și programul 
privind activitatea în vederea în
deplinirii în cele mai bune con
diții a' planului pe 1985. Ambele 
documente,, inclusiv proiectul de 
hotărîre, au fost adoptate de 
plenară în deplină unanimitate.

Se poate afirma că alegerile de 
la 17 martie au constituit o pu
ternică manifestare a unității în
tregului nostru popor, în cadrul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, o afirmare a voinței în
tregii națiuni de a înfăptui neabă
tut platforma F.D.U.S. — care se 
bazează pe, hotărîrile istorice ale 
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

Avem un program minunat de 
activitate pentru perioada urmă
toare, în cea de-a treia etapă de 
înfăptuire a Programului partidu
lui de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism. Acum, 
hotărîtoare. sînt munca practică, 
activitatea tuturor organelor de 
partid și de stat, a tuturor or
ganismelor democrației noastre 
socialiste, în vederea realizării a- 
cestui minunat program în cele 
mai bune condiții.

Așa cum am menționat în cu- 
vîntarea din campania electorală, 
felul în care s-au realizat anga
jamentele luate in alegerile pre
cedente, îndeplinirea in bune con
diții a planului cincinal 1981— 
1985, succesele obținute în dezvol
tarea patriei noastre stau drept 
garanție că toate organismele de 
partid și de stat, organizațiile 
componente ale Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, Con
siliul Național al F.D.U.S. vor 
face totul pentru a-și îndeplini în 
cele mai bune condiții angajamen
tele asumate, demonstrind prin 
activitatea de zi cu zi că merită 
pe deplin încrederea acordată de 
popor, că vor face totul pentru a 
asigura ridicarea patriei noastre 
pe noi culmi de progres și civi
lizație. (Aplauze puternice, prelun
gite).

în același timp, alegerile, rezul
tatele lor constituie o puternică 
manifestare și afirmare a demo
crației muncitorești-revoluționare, 
a faptului că masele largi popu
lare, întregul nostru popor parti
cipă nemijlocit — în diferite or
ganizații și organisme ale demo
crației revoluționare — la elabo
rarea și aprobarea planurilor și 
programelor de dezvoltare, a po
liticii interne și externe a Româ
niei socialiste: Putem afirma că 
participarea cvasiunanimă a între
gului popor la alegeri și votul dat 
pentru candidații Frontului Demo

1

crației și Unității Socialiste de
monstrează cu putere hotărîrea în
tregii noastre națiuni de a face 
totul pentru a-și făuri in mod con
știent și liber viitorul său de aur, 
viitorul socialist și comunist ! (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează : „România, comunism — 
Ceaușescu, eroism !“).

în consens cu votul de la 17 
martie, programul privind activi
tatea pentru îndeplinirea planului 
pe acest an .cere tuturor organi
zațiilor componente ale Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
consiliilor Frontului — inclusiv 
Consiliului Național — să acțio
neze cu toată hotărîrea pentru 
a realiza în cele mai bune condiții 
planul pe 1985, asigurînd în acest 
fel îndeplinirea întregului cincinal 
1|981—1985, ridicarea țării noastre 
la un stadiu nou de dezvoltare și 
punînd o bază trainică pentru cea 
de-a treia etapă de dezvoltare a 
patriei, de înfăptuire a Programu
lui partidului.

Dispunem de tot ce este necesar 
pentru aceasta. Nu doresc acum 
să mă' refer la problemele care 
stau în fața noastră ; ele sînt bine 
cunoscute. Trebuie să acționăm cu 
toții — fiecare în domeniul său — 
cu întreaga răspundere, cu disci
plină, cu ordine pentru întărirea 
spiritului revoluționar în toate 
sectoarele de activitate. Să demon- 
(Continuare în pag. a IlI-a)
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melor privind producția de cărbu
ne, țiței, gaze și energie, precum 
și a sarcinilor de economisire 
strictă a resurselor energetice.

In domeniul agriculturii, pe baza 
indicațiilor secretarului general al 
partidului, referitoare la necesita
tea ca în anul. 1985 să se obțină 
o creștere mai puternică a produc
ției agpcole, plenara a cerut Mi
nisterului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, consiliilor populare, consiliilor 
unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste, tuturor unităților din 
agricultură, întregii țărănimi să ac
ționeze cu hotărîre pentru a asigu
ra pregătirea și desfășurarea în 
cele mai bune condiții a campa
niei agricole de primăvară, a tu
turor lucrărilor de întreținere și re
coltare a produselor agricole, pre
cum și pentru sporirea în conti
nuare a efectivelor de animale și 
a producției de carne, lapte și alte 
produse animaliere.

3. — Plenara a analizat și aprobat 
RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA 
POLITICO-ORGANIZATORICĂ PE 
ANUL 1984 A COMITETELOR SI OR
GANIZAȚIILOR DE PARTID PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA HOTARIRILOR Șl DI
RECTIVELOR PARTIDULUI.

Comitetul Central a apreciat că, 
în cursul anului trecut, organele și 
organizațiile de partid au des
fășurat o amplă activitate or
ganizatorică și politico-educati- 
vă axată pe îndeplinirea sarcini

lor de plan, care a avut drept 
rezultat dezvoltarea în ritm susți
nut a economiei naționale, îmbu
nătățirea laturilor calitative ale 
muncii in toate domeniile. A fost 
evidențiată, de asemenea, preocu
parea manifestată în direcția per
fecționării activității de organizare 
a muncii pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor de partid, respectarea și a- 
plicarea fermă a legilor țării, pen
tru întărirea spiritului de răspun
dere și combativitate, de ordine și 
disciplină, pentru promovarea mun
cii și conducerii colective și per
fecționarea stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organiza
țiilor de partid - toate aceste mă
suri contribuind la afirmarea tot 
mai puternică o rolului conducător 
al partidului în întreaga societate. 
In legătură cu munca politică des
fășurată pentru întărirea rîndurilor 
partidului, s-a apreciat că au fost 
primiți în partid cei mai înaintați 
oameni oi muncii din toate do
meniile de activitate, manifestîn- 
du-se, totodată, o exigență spori
tă pentru îndeplinirea cerințelor 
statutare, pentru ca fiecare comu
nist să lupte și să trăiască în spi
rit revoluționar.

Plenara a indicat organelor și 
organizațiilor de partid să ia mă
suri hotărite și să acționeze, cu 
toată fermitatea, pentru perfecțio
narea în continuare a stilului și 
metodelor de muncă, pentru întă
rirea controlului asupra modului în 
care se îndeplinesc hotărîrile de 
partid, pentru creșterea capacității 
organizațiilor de partid în unirea 

și mobilizarea energiilor creatoare 
ale oamenilor muncii la înfăptuirea 
exemplară a hotărîrilor Congresu
lui al Xlll-Iea al partidului. \

4. Plenara a dezbătut și aprobat 
RAPORTUL CU PRIVIRE LA ACTI
VITATEA DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE 
ORGANELE DE PARTID, DE STAT 
Șl ORGANIZAȚIILE DE MASĂ IN 
ANUL 1984 PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
POLITICII DE CADRE A PARTIDU
LUI.

Pornind de la orientările docu
mentelor celui de-al Xlll-Iea Con
gres al partidului, de la exigen
țele cuprinse în hotărîrile de 
partid, organele și organizațiile 
de partid, de stat, conduceri
le organizațiilor de masă și ob
ștești au acționat, anul trecut, cu 
mai multă fermitate pentru perfec
ționarea muncii cu cadrele, pentru 
respectarea strictă a criteriilor și 
normelor de selecționare, pregătire 
și promovare a acestora.

Plenara a cerut să se acorde, în 
continuare, întreaga atenție pregă
tirii multilaterale a cadrelor, ridi
cării nivelului lor politico-ideologic, 
educării în spirit revoluționar-pa- 
triotic, însușirii temeinice a do
cumentelor de partid, a legilor ță
rii, a principiilor și normelor eticii 
și echității socialiste, a ideilor și 
indicațiilor de o deosebită însem
nătate teoretică și practică cuprin
se în opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

5. Plenara a dezbătut și aprobat 
RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA 
DE REZOLVARE A PROPUNERILOR, 

SESIZĂRILOR, RECLAMAȚIILOR Șl 
CERERILOR OAMENILOR MUNCII 
IN ANUL 1984.

Comitetul Central a apreciat că 
în domeniul activității de soluțio
nare a propunerilor și sesizărilor 
oamenilor muncii, a măsurilor a- 
doptate în acest sens de Plenara 
C.C. al P.C.R. din martie 1984, 
a fost îmbunătățit continuu ni
velul muncii cu scrisorile și de or
ganizare a audiențelor, fapt care 
a contribuit la creșterea competen
ței și operativității în soluționarea 
și aplicarea în viață a propunerilor 
și sugestiilor formulate de cetă
țeni, la sporirea, pe această cale, 
a contribuției oamenilor muncii 
la perfecționarea întregii activități 
de organizare și conducere a di
feritelor domenii ale vieții economi
ce și sociale.

Plenara a cerut organelor și or
ganizațiilor de partid, conducerilor 
ministerelor și celorlalte instituții, 
organizațiilor centrale și locale de 
stat, de masă și obștești să ia 
măsuri pentru ca, în spiritul hotă
rîrilor Congresului al Xlll-Iea al 
partidului, al indicațiilor și orien
tărilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să se asigure examinarea și solu
ționarea cu maximă receptivitate, 
operativitate și competență a pro
punerilor, sesizărilor și solicitărilor 
oamenilor muncii, în conformitate 
cu legile țării, cu normele eticii și 
echității socialiste.

6. Plenara a examinat și aprobat 
RAPORTUL CU PRIVIRE LA ACTI

VITATEA INTERNAȚIONALĂ A PAR
TIDULUI SI STATULUI IN 1984 Șl 
LA PRINCIPALELE ORIENTĂRI ÎN 
POLITICA EXTERNĂ ÎN ANUL 1985.

Comitetul Central a dat o înaltă 
apreciere activității internaționale 
desfășurate, în 1984, de partidul și 
statul nostru, subliniind că aceasta 
a fost în deplină concordanță cu 
cerințele promovării neabătute a 
colaborării, dezarmării și păcii, ale 
respectării dreptului inalienabil al 
popoarelor de a-și hotărî singure 
destinele.

Plenara a relevat că realismul și 
dinamismul politicii externe româ
nești, contribuția la rezolvarea pro
blemelor cu care se confruntă ome
nirea, prestigiul României în lume 
ou fost și sînt organic legate de 
contribuția determinantă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a cărui 
prodigioasă activitate constituie o 
pildă inestimabilă de răspundere 
exemplară față de destinele po
porului român și soarta civilizației 
omenirii, întrunind adeziunea en
tuziastă a întregii națiuni și bucu- 
rîndu-se de o largă stimă și apre
ciere pe toate meridianele globului.

Plenara a dat expresie hotărîrii 
partidului și statului nostru de a 
depune în continuare eforturi sus
ținute, in conformitate cu ho- 
tărîrea Congresului al Xlll-Iea, 
pentru a da viață voinței de 
pace, independență și colabo
rare a poporului român, pre
cum și solidarității sale militan
te cu forțele progresiste, democra
tice și antiimperialiste de pre
tutindeni, în lupta pentru trium

ful idealurilor de libertate, inde
pendență și progres, pentru reali
zarea dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru promo
varea destinderii, înțelegerii și 
cooperării rodnice între națiuni.

★
Un moment de puternică vibra

ție și mîndrie patriotică l-a repre
zentat aprobarea de către Plenara 
Comitetului Central a propunerii 
de a recomanda Marii Adunări 
Naționale ca în funcția supremă 
de președinte al Republicii Socia
liste România să fie reales to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Propunerea, făcută în numele 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, a fost primită cu puternic 
entuziasm, cu îndelungi aplauze, 
ovații și aclamații și aprobată în. 
deplină unanimitate. S-a dat ast
fel expresie sentimentelor de pro
fundă stimă, de înaltă considera
ție și aleasă prețuire pe care co
muniștii, toți oamenii muncii, în
tregul nostru popor le poartă to
varășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubft fiu al națiunii române, 
omul care de peste 50 de ani ser
vește cu dăruire, cu înflăcărat pa
triotism revoluționar cauza eliberă
rii sociale și naționale, a progre-. 
sului, defriocrației și socialismului 
in România. A fost subliniată în 

acest cadru deplina convingere că 
realegerea secretarului general al 
partidului în funcția de președinte 
al Republicii Socialiste România 
constituie garanția indeplinirii cu 
succes a obiectivelor stabilite de 
Congresul ai Xlll-Iea, a Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

Plenara C.C. al P.C.R. a adop
tat, de asemenea, in unanimitate, 
propunerile Comitetului Politic 
Executiv privind componența Con
siliului de Stat, a guvernului, a Bi
roului M.A.N., ce urmează să fie 
prezentate Marii Adunări Naționale.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Urmărită cu cel mai viu interes, 
cu profundă satisfacție, cu deplină 
aprobare, cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului nostru a 
fost subliniată, in repetate rînduri, 
cu vii și puternice aplauze.

Cei prezenți au dat glas anga
jamentului plenar al întregului 
partid și popor de a transpune în 
viață indicațiile și orientările sta
bilite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a acționa cu dărui
re comunistă pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului, consacrată ridi
cării patriei noastre socialiste pe 
noi trepte de progres și civilizație.

DIN CUVINTUL PARTICIPANȚILOR LAOmagiul Comitetului Central al Partidului Comunist Român adus tovarășului Nicolae Ceaușescu la împlinirea a 20 de ani de la alegerea sa în fruntea partidului
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

în aceste zile, comuniștii, în
tregul nostru popor au omagiat, 
cu cele mai profunde sentimen
te de stimă și aleasă prețuire, 
împlinirea a 20 de ani de cind, 
prin voința unanimă a comu
niștilor. a întregului popor, 
vă aflați în fruntea parti
dului, dumneavoastră, mult iubi- 
,te și^ stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, patriot înflăcărat și 
revoluționar încercat, luptător 
neobosit pentru împlinirea aspi
rațiilor de progres și bunăstare 
ale națiunii române, proemi
nentă personalitate a lumii con
temporane. (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Această opțiune de inimă și 
de conștiință a»poporului român 
s-a întemeiat și se întemeiază 
pe strălucitele calități de con
ducător și organizator de
monstrate pe deplin de dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pe exemplara dum
neavoastră viață consacrată 
cauzei poporului și a țării, 
triumfului idealurilor socialiste 
și comuniste pe pămîntul Româ
niei. (Aplauze puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu —
România !“).

Prin întreaga dumneavoastră 
activitate, prin vasta dumnea
voastră operă teoretică și prac
tică, v-ați impus, mult iubite 

și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în conștiința națio
nală, ca un conducător de mare 
cutezanță, întruchipind in mod 
minunat spiritul novator, ca 
om de adîncă omenie ce și-a 
pus pecetea remarcabilei sale 
personalități pe toate marile 
transformări ale acestor două 
decenii, în care patria noastră, 
a cunoscut cea mai puternică 
dezvoltare, cele mai adinei pre
faceri din multimilenara sa is
torie și pe care comuniștii, . toți 
fiii tării o denumesc, cu îndrep
tățită mîndrie patriotică. „Epoca 
Ceaușescu". (Aplauze și urale 
îndelungate ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Partidul, toți oamenii muncii 
din România vă sînt profund 
recunoscători pentru contribuția 
de covîrșitoare importantă pe 
care o aduceți la conducerea tu
turor domeniilor vieții econo- 
mico-sociale, a întregii societăți, 
la dezvoltarea multilaterală a 
țării, la asigurarea bunăstării 
materiale și spirituale a între
gului popor, la făurirea omului 
nou. constructor conștient și de
votat al socialismului și comu
nismului. I

întregul nostru partid, toți 
comuniștii vă sînt profund re
cunoscători pentru atenția per
manentă pe care o acordați 
creșterii rolului conducător al 
partidului în societate, a unită
ții sale, întăririi statului nostru 
socialist, perfecționării continue 

a democrației noastre muncito- 
rești-revoluționare, asigurării 
condițiilor pentru ca toți cetă
țenii patriei sa participe activ și 
in deplină egalitate la elabora
rea și traducerea in viată a tu
turor hotărîrilor ce privesc pre
zentul și viitorul tării.

Omagiind împlinirea a două 
decenii de cind.vă aflați în frun
tea partidului, omagiem pe 
marele conducător care și-a de
dicat întreaga sa viață și actiyi- 
tate revoluționară de peste cinci 
decenii slujirii intereseloi- funda
mentale ale poporului, ale parti
dului nostru comunist, ridicării 
permanente a patriei noastre so
cialiste pe culmile progresului 
și civilizației. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

în acest moment înălțător, 
cind omagiem împlinirea a două 
decenii de la alegerea dumnea
voastră în fruntea partidului, ne 
facem o datorie de conștiință 
evocind contribuția dumnea
voastră inestimabilă la soluțio
narea marilor probleme ale con
temporaneității, la crearea unui 
climat de pace, securitate și co
laborare internațională, la for
marea unei lumi mai drepte' și 
mai bune pe planeta noastră, 
ceea ce a făcut ca numele 
României și al conducătorului 
său să se bucure de înaltă sti
mă. prețuire și admirație pe 
toate meridianele globului. (Vii 
și puternice aplauze).

Exprimind unanim gindurile 
și sentimentele întregului nos
tru partid, vă rugăm să ne în
găduiți, mult iubite și stimate 
tovarășe 'Nicolae Ceaușescu, să 
vă aducem un vibrant omagiu 
și să vă adresăm din adîncul 
inimilor noastre cele mai res
pectuoase și calde felicitări, 
urări de sănătate, viață lungă și 
neobâsită putere dc muncă, pen
tru a ne conduce pe mai departe 
cu aceeași hotărîre și clarviziu
ne pe culmile luminoase ale so
cialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Urmînd strălucitul dumnea
voastră exemplu de muncă și 
viață, vă încredințăm. încă o 
dată, că vom acționa cu înaltă 
îndatorire patriotică și con
știință revoluționară, alături de 
întregul nostru popor, pentru 
înfăptuirea istoricelor hotăriri 
ale celui cfe-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, 
pentru a asigura înaintarea 
neabătută a patriei noastre spre 
piscurile însorite ale socialis
mului și comunismului, pentru 
înălțarea ei pe culmile cele mai 
înalte ale progresului și civili
zației.

Să ne trăiți întru mulți ani, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu 1 (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează : „Ceaușescu —
P.C.R. !“).

DEZBATERILE LUCRĂRILOR PLENAREIPropunerea Comitetului Politic Executiv al C. C. ai P. C. R. privind realegerea de către Marea Adunare Națională a tovarășuluiNicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, în funcția supremă de președinte ai Republicii Socialiste România 
PREZENTATĂ DE TOVARĂȘUL MANEA MĂNESCU

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Politic 

Executiv, ..îmi revine onoarea 
deosebită de a supune spre 
aprobare Plenarei Comitetului 
Central propunerea de a re
comanda Marii Adunări Na
ționale ca in funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România să fie reales secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialis
te, inspiratorul și organizatorul 
tuturor victoriilor noastre în 
construcția grandiosului edificiu 
al socialismului și comunis
mului pe pămîntul străbun 
al patriei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Puternice aplauze și 
urale ; se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Comitetul Politic Executiv are 
convingerea fermă că exprimă 
voința fierbinte a tuturor mem
brilor Comitetului Central, a 
tuturor comuniștilor, a în
tregului popor român. Temeiul 
ei puternic îl constituie stima 
profundă și recunoștința întregii 
noastre națiuni față de străluci
tul militant revoluționar și pa

triotul înflăcărat care de peste o 
jumătate de veac desfășoară o 
activitate uriașă, dedicată îm
plinirii idealurilor de libertate 

s și independență ale întregii 
noastre națiuni, triumfului re
voluției socialiste, înfloririi ne
contenite a României — tova
rășul Nicolae Ceaușescu. (Vii și 
îndelungate aplauze. Urale ; se 
scandează : „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu — Româ
nia !“).

Istoria noastră națională a în
scris în paginile sale cele mai 
glorioase cele două decenii de 
mărețe înfăptuiri de după Con
gresul al IX-Iea al partidului, 
care pun puternic în lumină 
personalitatea eroică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. geniala 
sa gindire creatoare, contribuția 
hotărîtoare la edificarea noii 
societăți socialiste, la întărirea 
suveranității și independentei, 
Ia împlinirea idealurilor supre
me ale poporului nostru de 
bunăstare, progres și civilizație, 
(Vii și îndelungi aplauze). 
Anii de cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost ales în fruntea 
Partidului Comunist Român — 
perioadă pe care întregul nostru 
popor o numește, cu demnitate 
patriotică „Epoca Ceaușescu" — 

s-au întipărit pentru totdeauna 
în memoria timpului prin în
făptuiri fără precedent in viața 
patriei, indisolubil legate de nu
mele secretarului nostru gene
ral. Azi, în România socialistă, 
forțele de producție cunosc o 
dezvoltare puternică și echili
brată pe întregul cuprins al ță
rii ; se accentuează continuu 
perfecționarea relațiilor de pro
ducție, progresul științei, învă- 
țămintului și culturii, asigurarea 
bunăstării tuturor oamenilor 
muncii, a noii calități a vieții, 
în spiritul echității și eticii so
cialiste ; crește neîncetat rolul 
conducător al partidului — cen
trul vital al întregii noastre na
țiuni ; se afirmă plenar in toate 
sectoarele de activitate demo
crația muncitorească revoluțio
nară, participarea largă a ma
selor la conducerea întregii so
cietăți. Marile înfăptuiri econo- 
mico-sociale ale poporului sînt 
rodul capacității excepționale a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a analiza și soluționa proble
mele cardinale ale dezvoltării 
societății românești, de a acțio
na cu neasemuit spirit revolu
ționar și patriotic în mobiliza
rea maselor pentru continua în
florire a patriei noastre socia
liste. (Aplauze îndelungate).

Pentru întregul nostru popor 
este un motiv de înălțătoare 
mîndrie patriotică faptul că to
varășul Nicolae Ceaușescu a in
trat in conștiința umanității ca 
un mare ginditor revoluționar, 
strălucit militant în a cărui pro
eminentă personalitate se împle
tesc indestructibil nețărmurita 
iubire de țară cu lupta neobo
sită pentru împlinirea năzuințe
lor fierbinți de pace, de înțele
gere și colaborare intr-o lume 
mai bună și mai dreaptă

Actul istoric de importanță 
națională ăl realegerii tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in supre
ma funcție de stat reprezintă 
garanția sigură că istoricele lio- 
tărîri ale Congresului al XIII- 
lea al partidului vor fi exemplar 
îndeplinite, că poporul nostru, 
strîns unit in jurul Partidului 
Comunist Român, al secretarului 
său general, va asigura înain
tarea fermă a României spre 
țelurile luminoase ale socialis
mului și comunismului, sub con
ducerea înțeleaptă a marelui 
nostru președinte, spre gloria și 
măreția scumpei noastre patrii. 
Republica Socialistă România. 
(Vii și puternice aplauze. Urale 
și ovații ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !").

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE PANĂ

Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceausescu,

Stimați tovarăși,
Lucrările plenarei noastre se 

desfășoară, intr-un moment cu 
adînci semnificații in viața 
partidului și a țării, marcat de 
împlinirea a două decenii de 
cind in funcția supremă de con
ducere a partidului a fost ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
istoria socialistă a patriei acest 
act politic de însemnătate car
dinală pentru făurirea noului 
destin al națiunii noastre pre
figurează mărețele împliniri do- 
bîndite de poporul român, de
plin stăpîn, pe soarta sa. în 
această perioadă ce va rămîne 
pentru totdeauna’ în hronicul 
noii deveniri a României drept 
„Epoca Ceaușescu".

Profund recunoscători pentru 
tot ce ați făcut și faceți spre 
binele și , fericirea poporului, 
oamenii muncii din Capitală vă 
aduc cel mai fierbinte omagiu, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, exprimin- 
du-și convingerea nestrămuta
tă că. avindu-vă pe dumnea
voastră in fruntea partidului și 
a țării — opțiune politică fun
damentală a întregului popor 
— vom înfăptui neabătut măre
țele obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea. întreaga po
litică științifică a partidului și 
statului nostru.

întelegînd pe deplin cerințele 
majore formulate de dumnea
voastră. mult iubite tovarășe 
secretar general, pentru înlâp- ( 
tuirea exemplară a planului, a 1 
tuturor programelor privind 
promovarea mai rapidă a pro
gresului tehnic, ridicarea cali
tății produselor, sporirea pro
ductivității muncii și reducerea 
accentuată a consumurilor ma
teriale și energetice, orgapele 
și organizațiile de partid din 
Capitală sint tot mai puternic 
mobilizate în vederea realizării 
sarcinilor ce ne revin în 1985 

și pe ansamblul cincinalului 
actual. în acest sens, au fost 
stabilite, conform indicațiilor 
dumneavoastră, programe de 
măsuri în toate unitățile ben- 
tru realizarea integrală a pro
ducției fizice planificate, recu
perarea răminerilor în urmă în
registrate la începutul anului, 
îndeplinirea sarcinilor la ex
port și în domeniul investi
țiilor.

Analizînd în spirit critic și 
autocritic activitatea desfășura
tă în primele luni din acest an, 
trebuie să arătăm că rezultatele 
înregistrate nu reflectă posibi
litățile de care dispune indus
tria Capitalei, în numeroase în
treprinderi menținindu-se o se
rie dș neajunsuri.

Pe baza măsurilor luate, esti
măm că industria Capitalei va 
îndeplini integral planul in 
luna martie, ceea ce creează 
premisele necesare recuperării 
conform graficelor stabilite a 
restanțelor înregistrate pe pri
mele două luni. O atenție deo
sebită acordăm realizării pro
ducției pentru export, urmărim 
zilnic in toate unitățile execu
ția fondului de marfă - în con
diții . de calitate superioară. în 
vederea lărgirii și diversifică
rii gamei de produse oferite la 
export, a fost întreprinsă, cu 
sprijinul ministerelor, ai centra
lelor, institutelor de cercetare 
și invățămint superior, o largă 
acțiune de reproiectare și de 
ridicare a parametrilor tehnici 
și de calitate la încă 1 500 de 
produse de concepție proprie.

Institutele de cercetări, acțio- 
nînd în spiritul îndrumărilor 
de înaltă competentă științi
fică date de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, sint deplin angajate 
în finalizarea măsurilor privind 
modernizarea producției, extin
derea automatizării și mecani
zării. precum și pentru asimi
larea în unitățile din Capitală 
a unor produse în valoare de un 
miliard două sute de milioane 

de lei. care în prezent sînt încă 
solicitate din import.

Prin măsurile adoptate, ca 
urmare a indicațiilor dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, date cu pri
lejul recentei consfătuiri de la 
Comitetul Central și al vizite
lor de lucru în unitățile din 
Capitală, in marea majoritate a 
unităților au fost găsite soluții 
în vederea încadrării în sarci
na de creștere a productivită
ții muncii pe 1985, care este cu 
15 la sută mai mare față de
1984.

în ceea ce privește consumu
rile de energie electrică și com
bustibili, vă raportăm că ne în
cadrăm în cotele repartizate. în 
prezent acționăm pentru apli
carea și generalizarea unor so
luții de reducere a consumuri
lor energetice. De asemenea, 
s-a stabilit un program pentru 
utilizarea resurselor energetice 
recuperabile și a celor necon
venționale.

în agricultură am luat măsuri 
pentru a efectua, la timp și în 
bune condiții, lucrările actualei 
campanii de primăvară, spre a 
putea realiza astfel producțiile 
planificate în acest an.

In continuare, vorbitorul a 
spus: Plenara noastră dezbate 
astăzi probleme de importanță 
deosebită pentru aplicarea in 
viață a hotărîrilor înaltului fo
rum al comuniștilor, pentru 
creșterea rolului conducător al 
partidului în întreaga activitate 
economică și socială, pentru 
formarea și educarea cadrelor 
sale în măsură să rezolve ma
rile sarcini ce ne stau în față.

Este o datorie pentru mine să 
subliniez, și în acest cadru, că 
elaborarea teoretică și aplicarea 
în practică a liniei politice a 
partidului nostru, soluționarea 
problemelor concrete pe care le 
dezbatem poartă pecetea acti
vității neobosite, a spiritului 
militant și exigenței revoluțio
nare ale secretarului general al 
partidului, care, de peste două 
decenii, imprimă un suflu nou, 
ne mobilizează și ne angajează 
intr-o operă de dimensiuni is
torice, ce va purta cu mîndrie 
însemnul unui popor unit, al 
unui partid puternic, al unui 
conducător strălucit.

In perioada la care ne refe
rim, organizațiile de partid din 
Capitală au acordat o atenție 
deosebită întăririi lor numerice 
și calitative, primirii în rîndul 
comuniștilor a unui număr mai 
mare de muncitori, care, in pre
zent, reprezintă 57,4 la sută din 
cei peste 392 000 membri. De 
asemenea, prin măsurile luate, 
peste 53 la sută din totalul ce
lor primiți in partid in 1984 sînt 
femei. Cu toate acestea, a arătat 
vorbitorul, în activitatea multor 
organizații se mențin încă unele 
neajunsuri. Pentru eliminarea 
deficiențelor existente, comite
tul municipal de partid va ac
ționa cu mai multă hotărîre in 
vederea îmbunătățirii stilului și 
metodelor de muncă pentru ca 
întregul activ de partid, toate 
cadrele de conducere să fie mai 
mult prezente în mijlocul oa
menilor, întărind exigența și 
răspunderea organizațiilor de 
partid in vederea îndeplinirii 
sarcinilor fiecărui colectiv, lu- 
înd atitudine fermă împotriva 
tendințelor și fenomenelor de 
automulțumire care se mani
festă, pentru un climat perma
nent de ordine și disciplină la 
toate locurile de muncă, așa 
cum ne cere permanent secre
tarul general al partidului. Tot
odată, urmărim consecvent în
tărirea permanentă a legături
lor partidului cu masele pentru 
cunoașterea temeinică și solu
ționarea problemelor, a sesiză
rilor și propunerilor oamenilor 
muncii care contribuie efectiv 
la perfecționarea conducerii și 
organizării tuturor domeniilor 
de activitate. De altfel, rezulta
tele deosebite obținute în ale
geri de candidații Frontului 
Democrației ’ și Unității Socia
liste constituie expresia cea 
mai vie a încrederii depline a 
întregii noastre națiuni in poli
tica ințeleaptă a partidului, u- 
nitatea sa indestructibilă în 
jurul secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ce 
conduce cu clarviziune poporul 
și țara spre un viitor tot mai 
luminos. (

Exprimind adeziunea deplină 
față de politica externă a parti
dului și statului nostru, oame
nii muncii din Capitală vă 
adresează dumneavoastră, mult 

stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, recunoștința lor 
fierbinte față de întreaga acti
vitate ce o desfășurați, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
pentru creșterea prestigiului 
României pe toate meridianele 
globului, pentru dezvoltarea 
continuă a colaborării fructuoa
se cu toate țările socialiste, cu 
celelalte state, pentru statorni
cirea unei noi ordini economice 
și politice, a unor relații demo
cratice în viața internațională, 
pentru ca lumea de azi și de 
miine să fie o lume a afirmării 
idealurilor de independență și 
suveranitate ale tuturor popoa
relor, o lume a păcii, fără arme

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
MARIN ENACHE

Mult iubite și stimate tovară
șe secretar general, Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

îmi îndeplinesc o datorie de 
mare ..cinste și onoare să ex
prim în numele comuniștilor, al 
tuturor celor ce muncesc și tră
iesc în județul Galați deplina 
satisfacție, stima șt profunda 
mîndrie patriotică, împreună cu 
urările noastre de sănătate și 
rodnică putere de muncă pe 
care vi le adresăm din adîncul 
inimilor, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul gloriosului jubileu 
pe care ni-1 oferă Împlinirea a 
două decenii de cînd vă aflați 
în fruntea partidului, întruchi- 
pînd voința unanimă a între
gului partid.

Mărețele împliniri din anii de 
glorie care, după Congresul âl 
IX-lea al partidului, au marcat 
epoca luminoasă pe care cu de
plină îndreptățire o . numim 
„Epoca Ceaușescu", rămin în
scrise cu litere de aur in isto
ria patriei, purtind nepieritor 

• in conștiința poporului pecetea 
gindirii dumneavoastră creatoa
re, de încercat militant revolu- 

și fără războaie, a progresului 
și înțelegerii intre națiuni.

Asigurindu-vă, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii din Capitală, în 
frunte cu comuniștii, strîns 
uniți în jurul partidului, al 
dumneavoastră, sînt ferm hotă- 
riți să acționeze cu toate for
țele pentru a îndeplini exem
plar sarcinile de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, pen
tru a spori contribuția la dez
voltarea - economico-socialâ a 
patriei, la ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, îngă
duiți-mi să vă urez multă să
nătate, ’ fericire și putere de 
muncă spre gloria și măreția 
scumpei noastre patrii.

ționar și patriot înflăcărat, co
munist de profundă omenie, 
eminentă personalitate mondia
lă, de strateg și cercetător pro
fund al fenomenelor politice și 
economice ale lumii contempo
rane, cel ce cu o mare previ
ziune vede cursul evenimente
lor, găsind întotdeauna calea 
cea mai accesibilă pentru o via
tă mai bună, mai liniștită, de 
pace și progres continuu.

Iată de ce conducătorul par
tidului și statului nostru. Româ
nia au astăzi prieteni pe toate 
meridianele globului. De aceea 
sintem mindri că sîntem români 
și contemporani cu ilustrul 
nostru conducător, căruia ii 
mulțumim și în acest moment 
istoric, îi aducem prinosul nos
tru de recunoștință și legămîn- 
tul că vom face totul pentru 
a-1 urma și a pune în valoare 
magistrala sa operă, spre bine
le și înflorirea continuă a mă
rețului popor român.

Apreciez și eu că documen
tele supuse dezbaterii plenarei, 
prin analiza profundă și direc
țiile de acțiune jalonate, vor 
determina ridicarea pe o nouă 
treaptă a activității organizato
rice și politico-educative a or
ganelor și organizațiilor de 
partid, vor contribui la crește

rea rolului conducător al parti
dului.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că și 
noi, comuniștii, cei ce muncim 
în județul Galați, aplicăm cu 
fermitate neabătută prețioase- 
se dumneavoastră orientări și 
indicații. Am acordat o deose
bită atenție creșterii forței or
ganizatorice și capacității de 
mobilizare a organizațiilor de 
partid, implicării acestora in 
cit mai mare măsură lâ rezol
varea problemelor cu care 
ne-am confruntat, perfecționă
rii stilului și metodelor de 
muncă. Această preocupare 
ne-a permis ca, în anul trecut, 
să îndeplinim și să depășim 
indicatorii de bază ai planului 
în profil teritorial. Sîntem ferm 
hotăriți ca și în anul acesta — 
decisiv pentru înfăptuirea cin
cinalului — să unim toate for
țele pentru realizarea planului 
și a angajamentelor asumate.

Așa cum ne-ați indicat, dum
neavoastră, mult stimate' tova
rășe secretar general, la recen
ta consfătuire de lucru de la 
Comitetul Central, obiectivul 
nostru principal îl constituie 
mobilizarea întregului potențial 
pentru recuperarea, într-un 
termen cit mai scurt, a restan
telor din primele două luni ale 
acestui an, determinate de iar
na grea, deosebit de aspră. Am 
tras maximum de învățăminte, 
pentru a preveni în viitor ase
menea situații, elaborînd, încă 
de pe acum, programe concre
te pe fiecare întreprindere, u- 
zină și fabrică. Am stabilit, de 
gsemenea. măsuri precise in 
fiecare unitate pentru obține
rea unor ritmuri superioare la 
producția fizică, cu încadrarea 
strictă în resursele materiale și 
de energie. Un prim rezultat îl 
constituie îndeplinirea sarcini
lor de plan pe luna martie la 
producția marfă industrială, a- 
vind premise să obținem. în 
continuare, niveluri de produc
ție cît mai ridicate.

în continuare, după ce a re
levat că un Ioc prioritar se acor
dă aplicării mai rapide a teh
nologiilor moderne, vorbitorul ■ 
s-a referit la acțiunile inițiate 
în acest sens, precum și in ce 
privește scurtarea duratei de 

executare și punerea în func
țiune a noilor capacități.

O atenție deosebită acordăm 
dezvoltării și modernizării agri
culturii județului. în perioada 
de iarnă am organizat consfă
tuiri de lucru cu activul de 
partid, cu mecanizatorii, cu lu
crătorii din legumicultura, viti
cultură și zootehnie, am trecut 
la permanentizarea formațiilor 
de lucru, insistînd pe creșterea 
răspunderii personale și colecti
ve față de realizarea producți
ilor planificate. Ne aflăm la zi 
cu lucrările din legumicultura 
și viticultură și îndată ce timpul 
ne va permite sîntem pregătiți 
să executăm lucrările agricole 
de primăvară în timpul cel mai 
scurt.

Pornind de la adevărul sub
liniat de dumneavoastră, tova
rășe secretar general, că dezvol
tarea economico-socială este 
strîns legată și de eficiența 
muncii politice, am acționat per
manent pentru perfecționarea 
stilului și metodelor noastre de 
muncă, asigurarea unei structuri 
organizatorice corespunzătoare.

Am pus un accent deosebit pe 
primirea în rîndurile comuniști
lor a celor mai merituoși oa
meni ai muncii, care prin în
treaga lor activitate se disting 
prin înalte calități morale, po
litice și profesionale, combativi
tate și spirit revoluționar, atașați 
politicii interne și externe a 
partidului și statului npstru. în 
prezent, efectivul organizației 
județene de partid Galați este 
de aproape 105 mii de comuniști, 
dintre care peste 80 la sută lu
crează in sfera producției ma
teriale.

Acționînd în lumina indicați
ilor și orientărilor cuprinse in 
raportul prezentat de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, la Congresul al 
XIII-lea al partidului, pentru 
continua perfecționare a acti
vității politico-organizatorice, 
ne-am preocupat pentru crește
rea rolului conducător al orga
nizațiilor de partid, îndrumin- 
du-le și sprijinindu-le concret, 
ajutindu-le să-și îmbunătățeas
că stilul și metodele de muncă 
în vederea unei implicări cit 
mai profunde în realizarea sar-
(Continuare în pag. a IV-a)

♦
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(Urmare clin pag. I)
aibă permanent specificul său pro
priu, să facă în așa fel incit să 
rămînă și să devină tot mai pu
ternic, un popor muncitor, un 
popor unit, cu o înaltă cultură și 
civilizație, un popor — cum se 
spune — de omenie. Și comunis
mul nostru trebuie să fie un co
munism de omenie, pe care să-1 
realizăm pentru om și cu oame
nii ! (Apiauze și urale prelungite : 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu, eroism — 
România, comunism !“).

Dacă —■ prin . abstract — ne-am 
putea reîntoarce cu 20 de ani în 
urmă, și aș, fi din nou reales sau 
desemnat în funcția de secretar 
general al partidului, doresc să 
mărturisesc că aș merge pe același 
drum, aș acționa în același fel cum 
am acționat și în acești 20 de ani. 
Poate, dacă aș avea experiența 
acestor 20 de ani,, unele lucruri 
le-am face împreună mai bine, cu 
rezultate mai bune, deși putem să 
avem deplina satisfacție că am 
realizat în patria noastră o dezvol
tare socialistă care constituie o 

'mîndrie pentru întregul partid și 
popor ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).

La mărețele realizări din aceas
tă perioadă, din anii socialismu
lui, se adaugă politica internațio
nală de colaborare cu toate na
țiunile lumii, de pace, care a con
stituit o trăsătură definitorie a 
întregii noastre activități. Putem 
afirma, cu îndreptățită mîndrie, 
că datorită și acestei politici in
ternaționale, desfășurate în toată 
această perioadă, am putut obține 
marile-realizări în dezvoltarea pa
triei noastre, și, totodată, să adu
cem o contribuție importantă la 
cauza unității țărilor socialiste, a 
prieteniei cu toate popoarele lu
mii, Ia cauza păcii între toate na
țiunile planetei. (Aplauze puter
nice, prelungite; se scandează: 
„Ceaușescu — pace !“).

Acum, dragi tovarăși și prieteni, 
doresc să reafirm, încă o dată, că 
gîndurile mele sînt îndreptate în 
primul rînd spre partid și popor, . 
spre popor și partid,, spre unitatea 
indestructibilă dînțlie?-partidx'și po- 
por — garanția" înfăptuirii neabă
tute a Programului partidului, a 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea. Și în viitor — ca și pînă acum 
— voi face tot ceea ce depinde 
de mine și nu voi avea nici un fel 
de răgaz pentru a contribui, cu 
întreaga mea ființă, la înfăptuirea 
idealurilor poporului, ale partidu
lui nostru, la victoria societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înfăptuirea comunismului în 
România ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite; se scandează : 
„Ceaușescu, eroism — România, 
comunism !“).

Aș dori să exprim convingerea 
că întregul nostru Comitet Cen
tral va acționa, într-o deplină u- 
nitate și cu toată fermitatea, pen
tru a asigura îndeplinirea istorice
lor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea. Trebuie să facem totul 
ca fiecare, la locul nostru de mun
că, să aducem o contribuție cît 
mai puternică la realizarea nă
zuințelor poporului nostru, la în
făptuirea politicii partidului.! Am 
convingerea — așa cum am spus 
și Ia ședința Comitetului Politic 
Executiv — că întregul nostru Co
mitet Central și întregul partid

își vor face pe deplin datoria și 
vor merita permanent încrederea 
și stima întregii națiuni ! (Aplau
ze și urale puternice).

Vă mulțumesc, încă o dată, pen- 
■ tru încrederea ce mi-ați acordat-o, 

mulțumesc partidului și poporului. 
Urez Comitetului nostru Central, 
partidului, poporului nostru succe
se tot mai mari în întărirea conti
nuă a independenței și suverani
tății României, în asigurarea bu
năstării și fericirii întregii națiuni! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).

Dragi tovarăși,
în cadrul plenarei s-au dezbătut 

o serie de probleme ale muncii de 
partid din diferite domenii de ac
tivitate. Am adoptat, în unanimi
tate, hotărîrile corespunzătoare.. 
Avem un partid puternic, care 
numără aproape 3 500 000 de mem
bri de partid, din care 55 la sută 
sînt muncitori, o bună compoziție 
privind structura socială, naționa
lă. S-a realizat o îmbunătățire im
portantă a creșterii ponderii fe
meilor în partid. Avem rezultate 
bune în promovarea activiștilor 
de partid și de stat, în asigurarea 
cadrelor pentru toate sectoarele 
de activitate. Desfășurăm o largă 
muncă politico-educativă, de ridi
care a spiritului revoluționar al 
comuniștilor, de educare și forma
re a conștiinței înaintate, socialis
te a întregului nostru popor.

în spiritul documentelor pe care 
le-am adoptat, al hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea, va trebui să 
acționăm cu toată energia pentru 
a întări partidul nostru din toate 
punctele de vedere, pentru a asi
gura lărgirea continuă a legături
lor partidului cu masele populare, 
cu poporul, deoarece — repet — 
numai în această strînsă unitate 
indisolubilă dintre partid și popor 
constă garanția mersului ferm 
înainte al patriei noastre spre so
cialism și comunism ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Să milităm neabătut pentru 
creșterea rolului conducător al 
partidului în toate sectoarele de 

. Activitate, înțelegînd aceasta nu în 
mod abstract, ci în felul în care 
fiecare organizație, fiecare mem
bru de partid știe să acționeze 
pentru unirea eforturilor tuturor 
oamenilor muncii în vederea în
făptuirii hotărîrilor de partid și 
de stat.

Să avem permanent în vedere 
că rolul conducător al partidului 
nu dă niște avantaje sau drepturi 
aparte, ci dă obligații deosebite 
— acelea de a fi în primele rîn- 
duri ale luptei revoluționare pen
tru înfăptuirea programului de 
dezvoltare economică și socială a 
patriei, de ridicare a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului.

Am dezbătut programul de mă
suri pentru realizarea planului pe
1985. Sînt cunoscute problemele; 
nu vreau să mă opresc asupra lor. 
Este necesar ca toate organele de 
partid și de stat, comitetele jude
țene, ministerele, consiliile oame
nilor muncii să treacă qu toată ho- 
tărîrea la organizarea în așa fel a 
activității, încît, în toate domenii
le, să îndeplinim în bune condi
ții planul pe 1985, ceea ce în
seamnă și realizarea în condiții 
bune a întregului cincinal 1981— 
1985.

Să luăm toate măsurile pentru 
desfășurarea, în cele mai bune 
condiții, a lucrărilor agricole de 
primăvară, a însămînțărilor. Este 
adevărat, există o anumită întîr- 
ziere, dar avem suficiente forțe 
încît să putem realiza în timpul 
optim toate lucrările agricole, să 
încheiem, pînă cel mai tîrziu la 
20 aprilie, toate însămînțările de 
primăvară, inclusiv porumbul — 
rămînînd numai ceea ce urmează 
să se însămînțeze în mod normal 
într-o etapă ulterioară. Sînt toate 
condițiile — și este necesar ca în 
toate județele, în toate unitățile 
să acționăm cu hotărîre în aceas
tă direcție !

De asemenea, doresc să atrag 
atenția asupra necesității realiză
rii exportului în cele mai • bune 
condiții. Să luăm măsuri ca, deja 
în aprilie, să asigurăm realizarea 
în devans a unor contracte din 
luna mai, spre a asigura, în felul 
acesta, un anumit devans și a pu
tea realiza și expedia la timp pro
dusele la parteneri. Trebuie să 
ne preocupăm în mod serios de 
dezvoltarea mai puternică a rela
țiilor internaționale, a cooperării 
in producție, a schimburilor cu 
toate statele lumii.

Datorită iernii, am luat măsura 
de a nu realiza unele lucrări de 
investiții; pentru următoarele 

luni, avem un volum mai mare de 
investiții și trebuie să realizăm 
în întregime planul pe acest an. 
De aceea, și în acest domeniu —; 
ca în toate domeniile, de altfel,
— trebuie să luăm măsuri hotărî- 
te în vederea îndeplinirii în cele 
mai bune condiții a planului.

în fine, aș atrage atenția, tova
răși, asupra preocupării pentru 
creșterea rolului cercetării științi
fice in realizarea tuturor progra
melor noastre, pentru îmbunătăți
rea activității din învățămînt, de 
formare a cadrelor, de ridicare a 
nivelului lor de pregătire tehnică 
și profesională, pentru intensifi
carea muncii politico-educative în 
toate sectoarele.

în îndeplinirea hotărîrilor isto
rice ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, este necesar să facem 
totul pentru perfecționarea activi
tății de planificare a organelor 
noastre de stat și a organismelor 
democrației muncitorești-revolu- 
ționare. Să acționăm pentru creș
terea tot mai puternică a rolului 
adunărilor generale, al consiliilor 
oamenilor muncii, al congreselor 
și consiliilor naționale, pentru o 
îmbinare tot mai strînsă a activi
tății lor cu cea a organelor de stat
— aceasta constituind o cerință 
esențială pentru dezvoltarea pu
ternică a democrației muncito

rești-revoluționare, pentru partici
parea' tot mai activă a întregului 
popor .la făurirea în mod conștient 
a propriului său viitor liber, a co
munismului ! (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate).

în același timp, este necesar să 
acordăm atenția corespunzătoare 
întăririi spiritului de răspundere, 
de disciplină, de ordine. Să facem 
totul, încît fiecare la locul său de 
muncă să vegheze ca să nu se 
aducă nici un prejudiciu interese
lor generale ale întregului popor, 
cauzei socialismului, întăririi con
tinue a patriei noastre !

O atenție deosebită va trebui să 
acordăm creșterii răspunderii con
siliilor populare și — repet — în
tăririi unității întregului nostru 
popor în cadrul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

Avem tot ce este necesar, dragi 
tovarăși, pentru a realiza planul 
pe acest an, pentru a pune o bază 
trainică celui de-al 8-lea cincinal, 
noii etape de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre 
comunism. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,
M-am referit pe larg la Congre

sul partidului și — în ultimul 

timp — cu mai multe prilejuri, 
Ia problemele internaționale. Nu 
doresc să vorbesc acum despre a- 
cestea. Voi sublinia numai faptul 
că, în concordanță cu hotărîrile și 
orientările Congresului al XIII- 
lea, partidul nostru, România so
cialistă voi’ face și în viitor to
tul pentru a dezvolta larg colabo
rarea cu toate statele lumii, pe 
baza principiilor deplinei egalități 
în drepturi, ale respectului inde-, 
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. 
Sîntem ferm hotărîți să partici
păm activ la diviziunea interna
țională a muncii, să lărgim și mai 
mult relațiile economice ale Româ
niei cu alte state !

Acordăm o mare însemnătate 
relațiilor cu țările socialiste, în
făptuirii hotărîrilor pe care le-am 
luat la reuniunea la nivel înalt pe 
problemele colaborării economice 
în C.A.E.R., din iunie. 1984. Aș 
dori, în acest cadru, să mă refer 
Ia întîlnirea recentă, de Ia Mos
cova, a primilor miniștri ai Repu
blicii Socialiste România și Uniu
nii Sovietice. Pe baza înțelegeri
lor convenite în întîlnirea la ni
vel înalt din iunie 1984, a con
vorbirilor pe care le-am avut în 
luna martie cu tovarășul Gorba- 
ciov, secretarul general al C.C. 

al P.C.U.S., în cadrul întîlnirii 
primilor miniștri ai celor două 
țări s-a semnat un acord cu pri
vire la dezvoltarea, în următoarea 
perioadă, a schimburilor economi
ce și a colaborării dintre România 
și Uniunea Sovietică. Acest acord 
dă o perspectivă bună și de lungă 
durată extinderii colaborării din
tre România și Uniunea Sovietică. 
El are o importanță deosebită nu 
numai din punct de vedere eco
nomic, dar și în ce privește dez
voltarea generală a relațiilor din
tre partidele și țările noastre și se 
înscrie în linia generală a politicii 
partidului nostru de dezvoltare 
continuă a relațiilor cu Uniunea 
Sovietică — așa cum, de altfel, ac
ționăm pentru a dezvolta relațiile 
cu toate țările socialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite).

La Congresul al XIII-lea am 
menționat că ne pronunțăm pen
tru prelungirea Tratatului de la 
Varșovia și am solicitat Congre
sului să împuternicească condu
cerea partidului să discute această 
problemă cu celelalte țări mem
bre ale acestui Tratat. S-a ajuns 
la o înțelegere comună și urmea
ză ca, într-o perioadă nu prea în
depărtată, să aibă loc semnarea 
prelungirii acestui Tratat. De a- 
ceea, propun Comitetului Central 

' al partidului să aprobe și să îm
puternicească pe secretarul gene
ral al partidului să semneze a- 
ceaștă prelungire (Aplauze puter
nice). înțeleg aceste aplauze, to
varăși, ca o aprobare a acestei 
propuneri.

în același timp, vom reafirma 
cu toată hotărîrea necesitatea de 
a acționa pentru desființarea con
comitentă a celor două pacte mi
litare — N.A.T.O. și Tratatul de 
la Varșovia — pentru intensifica
rea luptei pentru dezarmare și, în 
primul rînd, pentru dezarmare nu
cleară, pentru o politică de pace 
și de colaborare egală între toate 
națiunile lumii (Aplauze puter
nice).

în încheiere, consider că hotă
rîrile adoptate, în deplină unani
mitate, de plenara Comitetului 
nostru Central oglindesc voința 
partidului, a poporului de a în-| 
făptui neabătut hotărîrile Con
gresului al XIII-lea. c ;

Doresc, încă o dată, să vă asi
gur pe dumneavoastră, Comitetul 
Central, să asigur partidul și în
tregul popor că, în ce mă privește, 
voi face totul și în viitor pentru 
îndeplinirea misiunii încredințate, 
pentru a servi cauza socialismu
lui, a păcii, -pentru a servi po
porul, bunăstarea și fericirea lui, 
independența și suveranitatea pa
triei ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Urez, încă o dată, Comitetului 
nostru Central, partidului. între
gului popor succese și izbînzi tot 
mai mari în toate domeniile, mul
tă sănătate și fericire ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung : „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mîndria !“. în
tr-o atmosferă de mare entuziasm 
și de puternică unitate, toți cei 
prezenți în sală se ridică în pi
cioare și ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român 
— forța politică conducătoare a 
întregii națiuni, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).

cuvIntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

h Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste
(Urmare din pag. I)
străm, prin munca noastră de zi 
cu zi, că știm să răspundem încre
derii întregii națiuni, că ne vom 
face fidel datoria de a asigura 
mersul ferm înainte al poporului 
pe calea bunăstării, întărirea con
tinuă a patriei noastre, a indepen
denței și suveranității sale ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).

Stimați tovarăși și prieteni,
în a 'doua parte a plenarei au 

fost adoptate, în unanimitate, pro
punerile ce vor fi supuse Marii 
Adunări Naționale cu privire Ia 
constituirea- organelor supreme ale 
statului și a guvernului.

Aș dori să exprim Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, mulțumirile 
mele călduroase pentru aprobarea 
unanimă a propunerii de a fi 
reales în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu reales, pentru pace și 
progres !“).

Aș dori ca, de la înalta tribună 
a plenarei Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, să adresez cele mai vii 
mulțumiri întregului nostru popor 
pentru încrederea ce a acordat-o' 
deputaților Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, pentru votul 
unanim pe care mi l-a acordat 
mie. Consider acest vot dat Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste ca o expresie a încrederii 

pe care națiunea noastră o expri
mă în Programul partidului, în 
reprezentanții săi și, totodată, ca 
o obligație de a face totul pentru 
a demonstra, prin întreaga activi
tate a fiecăruia, că" această încre
dere este pe deplin meritată. 
(Aplauze puternice, prelungite).

în cadrul plenarei s-au făcut 
referiri la împlinirea a 20 de ani 
de la alegerea mea în funcția de 
secretar general, s-au făcut apre
cieri la adresa activității partidu
lui, a activității mele. Consider 
toate aceste cuvinte care s-au spus 
aici ca adresate în primul rînd 
partidului, care îndeplinește ro
lul de forță politică conducătoa
re a societății noastre. Ca soldat 
credincios al partidului, am acțio
nat, în toată această perioadă, 
pentru a asigura îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a rolului pe 

care partidul îl are în societatea 
noastră.

Avem, după cum este bine cu
noscut, multe realizări, s-au mani
festat și lipsuri. Dar — așa cum 
am spus astăzi în plenară — dacă 
ne-am reîntoarce înapoi cu 20 de 
ani, vă declar și dumneavoastră, 
declar în fața întregii noastre na
țiuni, că aș merge pe același 
drum, de a face totul pentru înăl
țarea patriei, pentru victoria so
cialismului și comunismului, pen
tru a asigura poporului nostru un 
loc demn în lume ! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează: 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).

Iată de ce, și de la înalta tribu
nă a plenarei Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, doresc să asigui- în
tregul nostru popor — spre care se 

îndreaptă și acum, ca întotdeauna, 
primele mele ginduri — că și în 
viitor voi servi fără preget intere
sele națiunii noastre, cauza socia
lismului, a bunăstării poporului, 
cauza păcii și colaborării interna
ționale ! (Aplauze și urale puter
nice ; sc scandează : „Ceaușescu și 
poporul !“).

Aș dori, de asemenea, să asigur 
Consiliul Național, toate organiza
țiile componente ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste că 
nu voi precupeți nici un efort pen
tru a-mi îndeplini în cele mai bune 
condiții înaltele obligații și răs
punderi ce mi-au fost acordate. 
Dar, totodată, aș dori să adresez 
tuturor organizațiilor componente, 
Consiliului Național apelul de a 
acționa cu toții, într-o deplină uni
tate și cu înalt spirit de răspun

dere, pentru a face totul în vederea 
servirii, în orice împrejurări, a po
porului, a cauzei socialismului, a 
înălțării patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație, a 
întăririi continue a independenței 
și suveranității României ! (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză : „Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).

Printre marile realizări ale poli
ticii partidului nostru, ale Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste este și politica de colaborare 
internațională și de pace. Vom face 
totul și în viitor pentru a contribui 
la realizarea dezarmării, și în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, 
pentru o politică de pace, de co
laborare cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. 
(Aplauze, urale puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu — pace !“).

în încheiere, urez Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — care el însuși 
constituie expresia înaltului demo
cratism al societății noastre —, 
tuturor organizațiilor componente 
succes și împliniri tot mai mari în 
toate domeniile de activitate, mul
tă sănătate și fericire ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite. Se 
scandează îndelung : „Ceaușescu și 
poporul !“, „Stima noastră și mîn
dria — Ceaușescu, România !“. în
tr-o atmosferă de puternică unitate 
și de mare entuziasm, toți cei pre
zenți în sală se ridică în picioare 
și ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare a întregii na
țiuni — pentru secretarul general 
al partidului, președintele țării, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU).
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COMITETUIUI CENTRAL AI PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare clin pag. a Il-a) Si
cinilor de plan și a angajamen
telor asumate. Pe fondul unor 
asemenea preocupări, a crescut 
spiritul de răspundere și disci
plină al comuniștilor, nivelul lor 
politic și ideologic, gradul lor 
de combativitate și exigență, 
care se exprimă printr-o parti
cipare activă la Îndeplinirea ho- 
tăririlor de partid, a sarcinilor 
ce ne revin in profil teritorial.

în continuare, vorbitorul a 
prezentat modul cum s-a acțio
nat în direcția eliminării unor 
neajunsuri, preocupările și re
zultatele activității desfășu
rate pe linia întăririi organiza
ției județene de partid, a creș
terii capacității sale politice și 
organizatorice, a muncii de se
lecționare, perfecționare și pro
movare a cadrelor.

Informez plenara, a spus apoi 
vorbitorul, că și in județul nos
tru alegerile de deputați de la 
17 martie 1985 s-au desfășurat 
intr-un climat de unanimă an
gajare patriotică, de înaltă răs
pundere civică și deplină ade

ziune la Programul partidului 
de dezvoltare impetuoasă eco- 
nomico-socială a țării.

în încheiere, vă rog să-mi 
permiteți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca, in nu
mele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Galați, să exprim înalta apre
ciere- și totala aprobare pentru 
activitatea internațională a 
partidului și statului nostru, 
pentru contribuția dumneavoas
tră hotărîtoare la elaborarea și 
înfăptuirea politicii noastre ex
terne, unanim prețuită în țară 
și peste hotare.

Afirmindu-mi încă o dată de
plinul acord față de- documen
tele supuse dezbaterii plenarei, 
asigur Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră 
personal, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
organizația județeană de partid 
Galați va acționa cu mai multă 
răspundere și fermitate pentru 
transpunerea în viață a hotări- 
rilor adoptate, pentru realizarea 
integrală a sarcinilor pe acest 
an și pe întregul cincinal.

Din cuvîntul participanților la dezbateri

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
MARIA GHEORGHE

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Desfășurîndu-se la cîteva zile 

după împlinirea a două decenii 
de cînd partidul v-a ales pe 
dumneavoastră la cîrma desti
nelor sale, plenara de astăzi a 
Comitetului Central imi oferă 
minunatul prilej de a da glas 
gindurilor și sentimentelor de 
nemărginită dragoste și înaltă 
apreciere ale comuniștilor, ale 
tuturor locuitorilor județului 
Neamț față de proeminenta 
dumneavoastră personalitate de 
eminent conducător de țară, 
personalitate de prestigiu a lu
mii contemporane, omul de a- 
leasă omenie care, din cea mai 
fragedă tinerețe, v-ați dedicat 
luptei revoluționare pentru în
deplinirea idealurilor de drep
tate socială și națională, de li
bertate și suveranitate a patriei, 
pentru făurirea socialismului și 
comunismului pe pămîntul 
României.

Sîntem mîndri că trăim și 
muncim în cea mai glorioasă 
perioadă din istoria multimile
nară a patriei, intrată definitiv 
în conștiința națiunii drept 
„Epoca Ceaușescu", epocă in 
care poporul român, sub condu
cerea dumneavoastră clarvăză
toare, științifică. a obținut 
succese remarcabile în toate do
meniile de activitate.

în acești ani eroici, cu con
tribuția decisivă a gîndirii și 
acțiunii consecvent revoluționa
re a dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
s-a afirmat tot - mai puternic 
rolul conducător al partidului, 
s-a întărit statul nostru socia
list și s-a perfecționat continuu 
democrația muncitorească re
voluționară, s-au înfăptuit mă
rețe programe de dezvoltare ar
monioasă și echilibrată a tutu
ror județelor și localităților pa
triei.

împreună cu întregul partid, 
cu întregul popor, oamenii mun
cii din județul Neamț acordă o 
înaltă prețuire neobositei acti
vități internaționale pe care 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
desfășurați, în fruntea partidu
lui și statului, pentru triumful 
cauzei păcii, colaborării și înțe
legerii între popoare. pentru 
dezarmare și securitate, pentru 
promovarea consecventă a idea
lurilor de libertate și indepen
dență națională și socială.

Am studiat • cu toată atenția 
importantele documente supuse 
analizei și aprobării plenarei și 
îmi exprim deplinul acord cu 
conținutul acestora. Doresc să 
evidențiez faptul că, sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid, am desfășurat o 
susținută activitate politico-or- 
ganizatorică și educativă, pentru 
înfăptuirea hotărîrilor și Direc
tivelor Congresului al XIII-lea 
al partidului, a prețioaselor in
dicații și orientări date de secre
tarul general al partidului. în 
spiritul cuvintărilor rostite la 
Consfătuirea de lucru de la 
Mangalia, cît și cu alte prilejuri, 
am acționat pentru întărirea ne
contenită a capacității organiza
torice și politico-educative a or
ganelor și organizațiilor de 
partid, pentru perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă 
ale acestora,. pentru creșterea 
rolului lor în mobilizarea și 
unirea eforturilor comuniștilor, 
ale celorlalți oameni ai muncii 
în vederea îndeplinirii sarcinilor 
economico-sociale ce ne-au re
venit.

în perioada analizată, a arătat 
vorbitoarea, am acordat o mai 
mare atenție întăririi organiza
ției județene de partid, pregă
tirii consfătuirilor cu activul de 
partid, în cadrul cărora au fost

examinate problemele priorita
re ale activității economico-so
ciale, și am stabilit măsuri or
ganizatorice și politice care au 
sporit forța și capacitatea orga
nelor și organizațiilor de partid 
in mobilizarea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din in
dustrie și agricultură la îndepli
nirea sarcinilor de plan. Sîntem 
insă conștienți că nu am făcut 
totul, dacă ne referim numai la 
exigențele formulate de dumnea
voastră, în introducerea unui 
stil de muncă dinamic, ferm, 
angajant, pentru ca toate ca
drele învestite cu sarcini de 
răspundere să-și facă pe deplin 
datoria.

Se impune să acționăm cu 
mai multă perseverență pentru 
înfăptuirea integrală a planului 
pe acest an — condiție hotărî
toare a îndeplinirii cincinalului 
1980—1985 — și crearea unei
baze trainice pentru trecerea la 
înfăptuirea și transpunerea în 
viață a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al partidului. Biroul 
comitetului județean a stabilit 
măsuri concrete, pe fiecare uni
tate în parte, de recuperare a 
restantelor înregistrate pe cele 
două luni, astfel incit să reali
zăm în întregime sarcinile de 
plan ale acestui an, situind în 
centrul activității de partid asi
gurarea înfăptuirii integrale a 
producției fizice, a producției 
destinate exportului, a investi
țiilor, reducerii consumurilor 
de materii prime, materiale, e- 
nergie și combustibili.

. în agricultură, ne-am pregă
tit pentru desfășurarea cores
punzătoare a campaniei , agrico
le de primăvară. Vom pune un 
accent mâi mare pe îmbunătă
țirea permanentă a stilului și 
metodelor de muncă, stabilind 
măsuri politico-organizatorice și 
tehnico-economice menite să a- 
sigure realizarea‘planului pe 
1985 și pregătirea tuturor con
dițiilor pentru anul 1986.

Doresc să vă asigur, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că vom depune toate eforturile 
pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan, conștienți 
fiind că și de activitatea noas
tră depinde mersul neabătut al 
țării pe calea făuririi socialis
mului și comunismului. Este 
pentru noi, toți, un motiv de 
profundă satisfacție și aleasă 
mîndrie patriotică faptul că ro
lul decisiv in creșterea continuă 
a prestigiului României în 
lume, înalta prețuire de care se 
bucură politica externă a parti
dului și statului nostru pe toa
te meridianele globului sînt in
disolubil legate de numele și 
activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Atit în țară, cît și 
în întreaga lume se bucură de 
o deosebită apreciere și recu
noaștere activitatea dumnea
voastră neobosită, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru promovarea unei politici 
profund umaniste, de înaltă 
responsabilitate față de desti
nele omenirii, consecvența cu 
care acționați pentru creșterea 
prestigiului socialismului in 
lume, pentru afirmarea idealu
rilor de pace, colaborare și în
țelegere între popoare.

Prin întreaga lor desfășurare, 
alegerile de deputați în Marei 
Adunare Națională și în consi
liile populare s-au înscris într-o 
deplină unitate în jurul parti
dului, al secretarului său gene
ral. oamenii muncii manifestîn- 
du-și prin votul dat candidați- 
lor Frontului Democrației și 
Unității Socialiste adeziunea 
deplină și încrederea nețărmu
rită în' politica internă si exter
nă a partidului și statului nos
tru. în viitorul luminos al pa
triei. voința fermă de a-și ad
duce întreaga contribuție la în
făptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea al partidului.

aproape 1 milion tone de -cărbu
ne mai mult decît media prime
lor două luni. Doresc să vă asi
gur. a subliniat în continuare 
vorbitorul, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru aplicarea 
neabătută in practică a progra
mului pentru realizarea produc
ției de cărbune prevăzute în pla
nul pe 1985 și a programului pri
vind recrutarea și pregătirea 
forței de muncă necesare, unită
ților miniere în anii 1985—1986. 
In numele oamenilor muncii din 
industria minieră, mulțumesc 
conducerii partidului, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru sprijinul și indicațiile 
prețioase pe care ni le-a dat.

în programele noastre, prin
tre principalele măsuri ne-am 
propus să folosim mai bine do
tarea tehnico-materială de care 
dispunem, să creștem cu 20 la 
sută la extensiv și 32 la sută 
la intensiv indicii de utilizare 
a excavatoarelor cu rotor. în 
plus, printr-o organizare mai 
bună a muncii, prin exploatarea, 
întreținerea și reparațiile cores
punzătoare ale mașinilor și uti- 

’ lajelor, prin întărirea ordinii și 
disciplinei în toate sectoarele de 
activitate vom asigura cărbu
nele necesar funcționării termo
centralelor și crearea stocuri
lor pentru iarna viitoare la un 
nivel de 5.5 milioane tone, pre
cum și aprovizionarea populației 
și a celorlalți consumatori cu 
cărbune. De asemenea, avem în 
vedere măsuri pentru punerea 
în funcțiune a noilor capacități, 
inclusiv recuperarea restanțelor 
din anul 1984.

Acționăm pentru îmbunătăți
rea calității produselor miniere, 
în special a cărbunilor energe
tici și cocsificabili, folosirea ra
țională a forței de muncă exis
tente. pentru recrutarea, pregă-

tireu și permanentizarea în ba
zinele miniere a personalului 
muncitor necesar. In baza indi
cațiilor date de dumneavoastră, 
analizăm in prezent în mod te
meinic in toate unitățile minie
re. la fiecare loc de muncă, cu 
toți factorii de care depind 
creșterea eficienței muncii. încă 
de pe acum vom lua măsuri să 
asigurăm condițiile necesare 
realizării sarcinilor de plan ale 
anului viitor, primul an al nou
lui cincinal, cea mai sigură 
bază fiind realizarea integrală a 
planului pe anul în curs.

Vă rog să-mi permiteți ca. în 
numele tuturor celor ce mun
cesc în industria minieră, ase
menea întregului nostru popor, 
să exprim adeziunea totală la 
politica internațională a țării 

• noastre, reprezentată cu strălu
cire și clarviziune de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. preocupat 
statornic de a dezvolta continuu 
relațiile externe, de a contribui 
nemijlocit Ia salvgardarea păcii, 
la reducerea încordării si regle
mentarea situațiilor conflictuale 
pe cale pașnică, la oprirea cursei 
aberante a înarmărilor.

In încheiere, permiteți ca, în
. numele consiliului de condu
cere al Ministerului Minelor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
industria minieră, să exprim 
hotârîrea fermă de a nu precu
peți nici un efort, de a acționa 
cu toate forțele, cu cel mai înalt 
devotament și simț de răspun
dere pentru traducerea în viață 
a tuturor sarcinilor trasate de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, a 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al partidului, care prefigu
rează mersul ferm înainte al ță
rii noastre pe calea socialismu
lui și comunismului.

tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
toți oamenii muncii din Har
ghita își exprimă, prin re
zultatele în muncă, prin ade
ziunea la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, atașamentul deplin față 
de . evenimentul de însemnătate

deosebită din viata partidului 
și poporului nostru. împlinirea 
a 20 de ani de cînd dumnea
voastră vă aflați în fruntea 
partidului unostru. eveniment 
care a marcat începutul unei 
epoci noi, glorioase. „Epoca 
Ceaușescu".

/

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
AUREL SANDU

CUVINTUL TOVARĂȘULUI

Mult stimate 
varășe secretar 
Ceaușescu,

Mult stimată 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

IOSIF SZASZ
și iubite to- 

general Nicolae
tovarășă Elena

în fruntea partidului a 
ales tovarășul Nicolae 

chemat de istorie,

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
MARIN ȘTEFANACHE

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați to
varăși, •

Vă rog să-mi permiteți să 
apreciez că documentele supuse 
dezbaterii și aprobării plenarei 
Comitetului Central al partidu
lui demonstrează grija pe care 
partidul nostru, personal tova
rășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu. o acordă dezvoltării 
impetuoase economico-sociale a 
patriei noastre in spiritul istori
celor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului.

Lucrările plenarei se desfă
șoară în atmosfera însuflețitoare 
marcată de împlinirea a 20 de 
ani de cînd in fruntea partidului 
se află cel mai iubit fiu al po
porului. încercat militant re
voluționar, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Industria extractivă — ramu

ră prioritară a economiei noas
tre naționale — s-a bucurat și 
se bucură in permanentă de 
sprijinul și preocuparea deose
bite ale conducerii partidului 
nostru. Analizind cu răspundere 
comunistă rezultatele obținute 
pe primele luni ale acestui an 
de către unitățile miniere, nu ne 
putem declara mulțumiți. Ne 
dăm seama că nerealizările din 
industria extractivă au produs 
mari greutăți celorlalte ramuri 
ale economiei naționale. Doresc 
să informez plenara că am tras 
toate învățămintele din critica 
adusă ministerului nostru in șe
dința Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
partidului din 2 martie.

Ca urmare a indicațiilor date 
de dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar gene
ral. am întreprins măsuri com
plexe care să ducă la realizarea 
integrală a sarcinilor de plan pe 
acest an în toate sectoarele. In 
luna martie- -vom realiza ■ cu

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

din populația ocupată și 20,2 la 
sută din populația majoră.

Pornind de la aprecierea 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral. potrivit căreia calitatea 
partidului ține-de calitatea or
ganizațiilor sale, iar capacitatea 
de conducere a acestora este 
determinată de calitatea fiecă
rui membru de partid, am a- 
doptat măs.uri capabile să asi
gure lichidarea unor neajunsuri 
care s-au mai manifestat în 
acest domeniu. Cu aceeași res
ponsabilitate tratăm problema
tica complexă a politicii de 
cadre, urmărind promovarea în 
posturi de conducere, atit pe 
linie de partid cît și pe linie 
de stat. a. acelor mai destoinici 
muncitori, ingineri și tehni
cieni. oameni cu o temeinică 
pregătire politico-ideologică și 
profesională, cu atitudine îna
intată față de muncă, apre- 
ciati în colectivele în care își 
desfășoară activitatea. Comite
tul județean de partid este ho
tărît să acționeze mai energic 
în acest an pentru creșterea 
ponderii muncitorilor . în apara
tul de partid și de stat, ridica
rea gradului de pregătire a 
personalului, sporirea exigen
telor și selectarea și promo
varea cadrelor, asigurînd ast
fel toate condițiile pentru în
făptuirea sarcinilor de mare 
răspundere care ne revin în în
deplinirea planului și angaja
mentelor asumate pe anul 1985 
și pe întregul cincinal.

în activitatea pe care o des
fășurăm acordăm o mai mare 
atenție dialogului permanent cu 
oamenii muncii, cunoașterii și 
soluționării problemelor ridica
te. apreciere confirmată și de 
faptul că în anul 1984 au fost 
înregistrate și soluționate la 
nivelul organelor de partid și 
de stat județean, municipal și 
orășenesc un număr de 39 341 
de scrisori și de audiente.

înscrierea la loc de frunte pe 
agenda noastră de lucru a unor 
probleme importante, esențiale, 
precum și urmărirea realizării 
ritmice a sarcinilor economice, 
îmbunătățirea vieții interne de 
partid, a muncii cu cadrele, so
lutionarea problemelor ridicate 
de oameni prin scrisori și au
diente. ca și acțiunile consa
crate perfecționării stilului și 
metodelor de muncă ale orga
nelor și organizațiilor de partid 
și -de stat conduc la sistema
tica îmbunătățire a muncii 
noastre, cît și la creșterea au
torității partidului în mase, la 
înfăptuirea sarcinilor . adoptate 
de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român. 
Aceasta își găsește expresie și 
în unanimitatea cu care locui
torii județului' Iași aprobă din 
adîncul inimilor 
ternă și externă 
statului nostru, 
firmată și de __
martie dat candidaților Frontu
lui Democrației și Unității So
cialistei J '*'■ i ;

în .acest icadru unitar, oame
nii muncii de pe meleagurile 
ieșene dau o înaltă apreciere 
clarviziunii cu care acționează 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae . Ceaușescu. 
pentru creareg unui climat de 
pace și înțelegere între po
poare. pentru dezarmare și în
lăturarea pericolului unui nou 
război, pentru afirmarea tot 
mai puternică a României în 
rîndul țărilor lumii.

în încheiere, asigur plenara, 
pe dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, că or
ganizația județeană de partid 
Iași este hotărîtă să muncească 
mai bine și mai rodnic pentru 
îndeplinirea punct cu punct a 
sarcinilor pe acest an 
tregul cincinal, făcînd 
strălucească tot mai 
ctitoriile acestui veac 
puternic de marile înfăptuiri ale 
celei mai impresionante epoci : 
„Epoca Ceaușescu".

incă din anii tinereții, cu nă
zuințele și aspirațiile de pro
gres și libertate ale poporului, 
personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, de numele 
căruia se leagă realizările fără 
precedent pe pămîntul Româ
niei, prefacerile inregistrate în 
toate domeniile vieții materia
le și spirituale ce definesc o 
epocă de excepție, intrată pen
tru totdeauna in conștiința nea
mului drept „Epoca Ceaușescu".

Unanimitatea cu care ati* fost 
votat la 17 martie de alegătorii 
circumscripției electorale nr. 1 
„23 August" reprezintă. de 
fapt, unanimitatea întregii țări, 
votul acordat candidaților Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste fiind cea mai fidelă 
expresie a dragostei nețărmuri
te pe care întregul popor v-o 
poartă dumneavoastră. mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cît și hotă- 
rîrii sale ferme de a vă urma 
neclintit în lupta pentru trans
punerea in viată a Programului 
partidului de edificare a noii 
societăți, de înălțare a Româ
niei pe cele mai înalte culmi 
ale civilizației socialiste și co
muniste. Fiecare domeniu al 
activității politice, economice si 
sociale din tara noastră poartă 
amprenta personalității dum
neavoastră. are la bază un 
profund demers științific, ele
mente care definesc și docu
mentele supuse dezbaterii ac
tualei plenare a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

în continuare. raportînd 
plenarei, secretarului general al 
partidului că. în perioada care 
a trecut din acest an. întreaga 
muncă politică și organizatori
că a fost consacrată îndeplini
rii sarcinilor de plan, depășirii 
greutăților generate de această 
iarnă grea, vorbitorul a spus: 
Actionînd conform sarcinilor 
stabilite la consfătuirea din 8 
martie a.c., comitetul județean 
de partid a întreprins măsuri 
concrete pentru gospodărirea 
energiei și utilizarea ei rațio
nală, încadrarea în normele 
consum, folosirea rațională 
dotării tehnice și forței 
muncă, verificarea tuturor 
stalațiilor. aprovizionarea 
nico-materială ritmică, t 
varea unor tehnologii cu para
metri superiori, implicînd ca
drele din domeniul cercetării 
științifice în soluționarea pro
blemelor de producție.

Vorbitorul a arătat apoi că. 
pe baza măsurilor întreprinse, 
un număr important de unităti 
industriale și-au depășit sarci
nile pe luna martie, iar la ex
port au fost onorate integral 
contractele încheiate, nouă uni
tăti depășind sarcinile de plan.

în agricultură — a spus vor
bitorul — am luat toate măsu
rile care să asigure desfășura
rea campaniei de însămînțări 
într-un timp scurt și de cali
tate corespunzătoare. în ' zoo
tehnie vom. realiza, la ..finele, 
trimestrului I, mai mult decît 
în aceeași perioadă a anului 
trecut cu 12 mii hl lapte de 
vacă, 3,2 milioane de ouă, 1 500 
tone de carne, urmărind . res
pectarea proporțiilor pentru 
consumul propriu și fondul de 
stat.

Vă raportăm că, acționînd în 
spiritul cerințelor creșterii ro
lului conducător al partidului, 
organele și organizațiile de 
partid din județul Iași au des
fășurat in anul 1984 o amplă 
muncă politico-organizatorică. 
consacrată creșterii rîndurilor 
partidului, a aportului la per
fecționarea conducerii politice, 
în condițiile sporirii exigențe
lor față de calitățile moral-po- 
litice și profesionale, în anul 
1984 au fost primiți noi membri 
de partid. Județul Iași înregis
trează. la 31 decembrie 1984, 
peste 101 000 membri de partid, 
ceea ce reprezintă 27,6 la sută

la sfîrșitul anului în curs 92 la 
sută din producția subramurii 
vor fi produse proiectate după 
anul 1980. Concomitent, prin ac
tivitatea de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică s-a ac
ționat pentru creșterea nivelului 
performantelor tehnico-econo- 
mice, reducerea consumului de 
materii prime, materiale și e- 
nergie, creșterea gradului de ti
pizare și modularizare, a nive
lului de automatizare . a produ
selor și proceselor de prelucra
re prin așchiere și deformare 
plastică.

Obiectivul major al activității 
prezente și viitoare a institutu
lui nostru, a relevat vorbitorul, 
îl constituie creșterea gradului 
de automatizare a sectoarelor 
de prelucrare mecanică prin 
crearea sistemelor sensibile de 
mașini-unelte și a echipamente
lor de manipulare și transport 
în vederea ridicării productivi
tății muncii și a calității produ
selor.

. Permiteți-mi și cu acest pri
lej să aducem tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. strălucit ’om de ști
ință de renume mondial, mili
tant revoluționar de seamă al 
partidului, prinosul nostru de 
recunoștință pentru înalta com
petență și grija deosebită cu 
care îndrumă activitatea de 
cercetare științifică din patria 
noastră. în vederea soluționării 

. problemelor majore ale dezvol
tării intensive a economiei na
ționale. creșterii prestigiului in
ternațional al științei românești.

în spiritul cerințelor formu
late de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. la marea adunare populară 
cetățenească din Capitală, vom 
acționa cu mai multă exigență 
revoluționară pentru înlăturarea 
lipsurilor și neajunsurilor din 
activitatea noastră, pentru ca 
măsurile stabilite în direcția 
perfecționării și ridicării nivelu
lui tehnic, al calității produselor 
pe care le concepem să fie în
făptuite pe deplin, angajîndu- 
ne să îndeplinim exemplar sar
cinile ce ne revin pe acest an 
pentru a pregăti cincinalul 
1986—1990 conform hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
.Partidului Comunist .Român, 
sporindu-ne și rri^i mult apor
tul la promovarea a tot ceea ce 
este nou și înaintat, pentru ca 
tara noastră să devină mereu 
mai prosperă, mai înfloritoare.

Documentele supuse dezbate
rii plenarei scot cu pregnanță 
in evidentă justețea politicii jn- 
terne și externe 
statului nostru, 
nezdruncinat a 
jurul Partidului 
mân, al 
Ceaușescu. a cărui 
fruntea . partidului 
constituie cea mai 
rantie a continuării 
cării marilor noastre înfăptuiri 
pe drumul edificării societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și a înaintării patriei noas
tre spre comunism.

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
dezbate probleme de o însem
nătate deosebită pentru întrea
ga noastră activitate politică și 
social-economică, pentru creș
terea rolului conducător al par
tidului în desfășurarea operei 
de construcție socialistă, în 
înfăptuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism.

în numele comuniștilor care 
lucrează în cercetarea științifică 
și ingineria tehnologică pentru 

■ mașini-unelte vă rog să-mi per
miteți, mult stimate tovarășe 
secretar general, să vă exprim 
sentimentele noastre de aleasă 
stimă, dragoste și recunoștință 
pentru cutezanța revoluționară 
cu care conduceți partidul și 
tara pe drumul civilizației și 
bunăstării socialiste. Cei 20 de 
ani de cînd vă aflați la condu
cerea partidului, a destinelor 
poporului se constituie în cea 
mai rodnică perioadă în întrea
ga existentă a patriei, pe care 
toti fiii tării o numesc cu 
profundă mîndrie și gratitudine 
„Epoca Ceaușescu". perioadă 
in care cercetarea știin
țifică a cunoscut o dezvoltare 
fără precedent, devenind o Im
portantă forță de producție.

Aplicarea în întreaga viață 
economico-socială a celor 
noi cuceriri ale revoluției

contemporane.

de 
a 

de 
in- 

l tch- 
promo-biroul comitetului județean de 

partid a acționat pentru tradu
cerea in viață a măsurilor -sta
bilite la ședințele Comitetului 
Politic Executiv cu privire 
la raționalizarea consumurilor 
energetice, adoptînd o serie de 
măsuri tehnico-organizatorice 
în fiecare întreprindere. Ca 
urmare a acestor măsuri am 
reușit ca, pe primele două luni 
din acest an, să realizăm și să 
depășim , sarcinile fizice prevă
zute la un număr important de 
produse. De asemenea, în luna 
februarie, 32 de unități econo
mice și-au onorat integral sar
cinile la producția-marfă și in
dustrială. Acordăm o atenție 
deosebită și prioritară produc-. . « .. .. . . . i?,

In continuare, vorbitorul s-a 
ireferit la măsurile stabilite me
nite' să' asigure- realizarea in
tegrală, recuperarea, pînă la 
finele semestrului I, a restan
țelor la toți indicatorii de plan.

Rezolvarea sarcinilor ce ne 
revin impune — așa cum sub
liniază documentele plenarei — 
creșterea rolului conducător al 
organelor și organizațiilor de 
partid la toate nivelurile. Ca ur
mare a intensificării muncii 
politico-educative, în anul 1984, 
rindurile partidului au fost 
sporite, organizația județeană 
numărînd acum peste 44 000 
membri de partid.

Pe fondul general al rezulta
telor obținute in activitatea de 
întărire a rîndurilor partidului 
și de educare partinică și revo
luționară1 a membrilor de par
tid, trebuie să arăt însă că, ra- 
portindu-ne la exigențele puse 
de Congresul al XIII-lea al 
partidului, de indicațiile dum
neavoastră, tovarășe secretar 
general, -sîntem conștienți că 
în această activitate trebuie să 
acționăm mai hotărît pentru 
îmbunătățirea muncii noastre. 
Vă raportez, mult stimate tova
rășe secretar general, că biroul 
comitetului județean de partid 
s-a preocupat pentru aplicarea 
indicațiilor date de dumnea
voastră cu privire la îmbunătă
țirea procesului de educare a 
cadrelor, de pregătirea politico- 
ideologică a acestora. în spiritul 
concepției revoluționare a par
tidului nostru, al creșterii res
ponsabilității, pentru ca fiecare 
cadru să-și îndeplinească la 
locul de muncă cît mai bine 
sarcinile încredințate.

Și cu acest prilej vă rog 
să-mi permiteți să aduc, în nu
mele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Harghita, un cald și respectuos 
omagiil activității internaționale 
desfășurate de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, militant politic de ex
cepție, luptător 
neobosit pentru 
coeziunea partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor for
țelor progresiste, pentru înțele
gere, colaborare și pace între 
națiuni. Dimensiunile și realis
mul politicii externe a parti
dului și statului nostru, presti
giul înalț de 
astăzi 
organic 
tor al 
stimate
Ceaușescu, în elaborarpa și în
făptuirea acestei politici, de 
gîndirea și acțiunea dumnea
voastră revoluționară. crea
toare. pătrunsă de înaltă răs
pundere față de destinele po
porului român, ale tuturor po
poarelor lumii.

Inițiativele dumneavoastră de 
pace, propunerile 
toare pentru 
lume, vizitele 
preună cu 
Ceaușescu, în 
ale lumii, dialogurile purtate cu 
personalități marcante din lu
mea întreagă au pus puternic 
în valoare umanismul politicii 
noastre externe,’ profunzimea 
mesajului ei, sporind continuu 
renumele patriei noastre, voca
ția sa de pace și prietenie.

Exprirhîndu-ne acordul total 
cu conținutul rapoartelor pre
zentate, aș dori să inchei. prin 
a asigura plenara, pe dumnea
voastră, mult stimate și iubite

Trăim alături de întreaga na
țiune sentimente înălțătoare, 
entuziaste ■ și nemărginită mîn
drie patriotică în aceste zile în 
care sărbătorim două decenii de 
cînd

xfost
Ceaușescu, 
ca toți marii bărbați ai țării, 
care și-a pus pecetea de ex
cepție pe- devenirea poporului 
român.

Monumentala, ctitprle inaugu-, .. . . .—_ .- , .. ..... 
erată ^atunci de marele fiu al ' !țîei .destinate exportului, 
țării, de comunistul înflăcărat"'' 
și încercatul revoluționar, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și-a 
găsit expresia în cele două de
cenii de tumultuoasă construc
ție socialistă și, în același timp, 
de reconstrucție modernă. într-o 
concepție unitară, a tuturor 
sectoarelor economiei, culturii, 
științei și învățămîntului, de 
afirmare plenară și viguroasă a 
partidului în conducerea tării, 
a statului socialist, de înflorire 
a societății românești, de ridi
care a gradului de civilizație a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate.

Clarviziunea științifică, pro
funda gîndire politică creatoare, 
capacitatea de sinteză și dărui
re fără precedent, activitatea 
dumneavoastră neprecupețită, a 
relevat vorbitorul, v-au conferit, 
stimate tovarășe secretar gene- - 
ral, trăsăturile unei personali
tăți remarcabile, care constituie 
pentru noi toți un viu exemplu. 
Perioada celor două decenii re
prezintă epoca marilor înfăptu
iri din istoria noastră, pe care o 

. denumim cu mîndrie patriotică 
„Epoca Ceaușescu". Iată de ce 
noi,, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Harghita, 
ne exprimăm și în acest mo
ment istoric omagiul nostru 
fierbinte, dragostea nemărginită 
față de 
iubite și 
secretar 
Ceaușescu. cele mai alese sen
timente de recunoștință pentru 
tot ce ați făcut în cele două 
decenii de cînd conduceți cu 
profundă înțelepciune si patrio
tism înflăcărat destinele Româ
niei socialiste.

în aceste două decenii, prin 
aplicarea politicii de repartizare 
armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întregul teritoriu al 
țării, județului nostru i-au fost 
alocate mari fonduri de investi
ții. Pe această bază. în anul 1984 
am realizat o producție indus
trială în valoare de aproape 14 
mițiarde lei. fată de 2 miliarde 
Ieii-cît era Ia al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Asigurarea unei asemenea 
baze tehnico-materiale trainice 
a făcut posibilă creșterea ni
velului de civilizație si cultură, 
a standardului de viată al oa
menilor muncii. în același timp, 
a fost asigurată, astfel, baza cea 
mai solidă a exercitării dreptu
lui fundamental garantat în pa
tria noastră — dreptul la muncă.

Vă raportez, stimate tovarășe 
secretar general, că preocupă
rile noastre actuale în economie 
sînt concentrate pentru îndepli- 

' nirea in bune condiții a pre
vederilor planului pe acest an 
— condiție fundamentală a în
cheierii cu rezultate bune a 
actualului cincinal — si pregă
tirea unei . baze solide pentru 
trecerea la, înfăptuirea istorice
lor hotărîri ale marelui forum 
at comuniștilor. Congresul al 
XIII-lea al partidului nostru.

întreaga muncă politică, or
ganizatorică, se desfășoară de că
tre organizațiile de partid pen
tru mobilizarea tuturor forțelor 
umane și materiale, pentru în
vingerea greutăților determina
te de iarna grea din acest an. 
pentru intensificarea activității 
în toate sectoarele vieții econo
mice și sociale, pentru asigu- 
rareâ recuperării în cel mai 
scurt timp a restanțelor înre
gistrate.

Vă informez,
• tovarășe secretar general,

a

dumneavoastră, mult 
stimate t o v a r ă ș-e 
general Nicolae

mult .stimate
că

mai 
ști-

ințifico-tehnice
așa cum prevăd hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român, constituie 
un factor de bază al creșterii 
în ritm susținut și al moderni
zării continue a forțelor de pro
ducție. al progresului multilate
ral al economiei naționale. 
Comuniștii, toți oamenii mun
cii din ICSIT-Titan. puternic 
mobilizați de mărețele obiective 
înscrise în • documentele Con
gresului al XIII-lea, de indica
țiile și sarcinile trasate cu 
clarviziune .. de dumneavoastră, 
tovarășe. secretar general. își 
aduc din‘plin contribuția la in
troducerea ■ progresului tehnic și 
dezvoltarea tehnologică ă econo
miei naționale prin asimilarea 
unui nomenclator complex de 
mașini-unelte, mașini speciale 
și la temă, celule și sisteme fle
xibile de prelucrare 
mante ridicată și cu 
de productivitate.

De la începutul 
cincinal am realizat

proiecte de execuție, urmînd 
pînă la sfîrșitul anului 1985 
asigurăm cu documentație 
fabricație peste 980 de tipuri 
mașini-unelte agregat, linii 

compo- .

cu perfor- 
înalt grad

actualului 
peste 750

de 
ca 
să 
de 
de 
automate și elemente 
nente cu un înalt grad de ti
pizare.

Analizind evoluția asimilării 
de mașini-unelte în perioada 
actualului cincinal, rezultă că

a partidului și 
unitatea de 

poporului in 
Comunist Ro- 

tovarășului Nicolae 
prezență in 
și statului 
sigură ga- 
și amplifi-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
CONSTANTIN LEONARD

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Prin ordinea de zi adoptată, 
prin 
terii 
totul 
nară 
Partidului Comunist 
înscrie ca un nou 
moment pe

documentele supuse dezba-
— cu care mă declar întru 
de acord — 
a Comitetului

actuala ple- 
Central al 
Român se 

și esențial 
înfăptuirii

hotărîrilor adoptate de Con
gresul al XIII-lea și afirmarea 
tot mai puternică a rolului 
conducător al partidului în în
treaga viață economico-socială 
a României.

Printr-o fericită coincidență, 
plenara noastră are loc ir» zi- 

alegerea 
țării și 
în frun- 
cel mai 
națiunii 

identificat.

lele in care aniversăm 
întiiului președinte al 
două decenii de cind 
tea partidului se află 
iubit și stimat fiu al 
române, care

revoluționar 
unitatea și

care se bucură 
România in lume sint 
legate de rolul hotărî- 

dumneavoastră, mult 
tovarășe Nicolae

clare, crea- 
dezarmare în 

întreprinse, îm- 
tovarășa Elena 
numeroase state

lor politica in- 
a partidului și 
realitate con- 

votul de la 17

și pe in- 
astfel să 
puternic 
luminat

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE MIHALACHE

Mult iubite și stimate tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în istoria milenară a încerca

tului, harnicului și minunatului 
nostru popor, ultimii 20 de ani 
vor rămîne inscriși pentru tot-

deauna cu litere de aur, con- 
semnînd cea mai grandioasă 
dezvoltare, ev6cînd, peste 
veacuri, măreția acestei epoci, 
pe care o numim cu dragoste și 
înălțător sentiment patriotic, cu 
adine .respect și firească emoție, 
„Epoca Ceaușescu".
(Continuare în pag. a V-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cea mai ilustră personalitate a 
neamului nostru, cel mai destoi
nic și cel mai brav dintre toți 
conducătorii viteazului popor 
român, a dovedit națiunii româ
ne și lumii întregi ce poate să 
facă in scurt timp, cite etape 
istorice poate să parcurgă, in 
numai două decenii, tin popor li
ber și stăpin pe soarta sa. inde
pendent și suveran, iubitor de 
pace și adevăr.

Datorăm tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, geniului său de 
conducător și ilustru om de stat, 
faptul că intr-un moment istoric 
de răscruce a unit, prin puterea 
minții și a cuvîntului rostit, prin 
inegalabila sa capacitate, prin 
neasemuită previziune, pe toți 
cetățenii patriei, redînd națiunii 
române vigoarea și intensa 
trăire, patosul revoluționar, cu
tezanța și încrederea în viitorul 
strălucit, socialist și comunist al 
patriei.

Curajul și abnegația cu care 
militați, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru înlăturarea gravelor pe
ricole ce se abat tot mai mult 
asupra omenirii ca urmare a 
continuării cursei înarmărilor, 
pentru instaurarea în întreaga 
lume a spiritului de egalitate și 
dreptate, al asigurării păcii și 
ocrotirii planetei de spectrul ni
micitor și pentru totdeauna de
vastator al războiului nuclear, 
sint pilduitoare și v-au atras 
aprecieri,unanime, pe toate me
ridianele globului, clin partea 
unui număr mare de șefi de sta
te și partide, fapt ce ne umple 
inimile de bucurie și mîndrie 
patriotică.

Știindu-vâ, tovarășe secretar 
general și președinte al Republi
cii, în fruntea partidului și a 
țării, prin vrerea întregului po
por român, avem asigurată li
niștea, viața pașnică, libertatea, 
independența și suveranitatea 
patriei noastre mereu înfloritoa
re în rîndul națiunilor lumii.

Pentru toate acestea, pentru 
tot ceea ce reprezintă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în conștiința 
fiilor patriei, toți locuitorii ju
dețului Constanța îi aducem un 
fierbinte și nepieritor omagiu, 
împreună cu urarea de a trăi 
•ani mulți și fericiți, spre binele 
și prosperitatea României socia
liste, spre gloria Partidului Co
munist Român.

Oamenii muncii din județul 
Constanța acționează în atmo
sfera de profundă însuflețire și 
angajare generată de istoricele 
hotărîri ale Congresului al XIII- 
lea al partidului, ale Congresu
lui al III-lea al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste 
pbținînd, pe primele două luni 
și în cinstea alegerilor de 
deputați in Marea Adunare Na
țională și consiliile populare 
unele rezultate bune.

Putem spune că organizația 
noastră județeană de partid s-a 
întărit din punct de- vedere or
ganizatoric și politic, a crescut 
capacitatea ei de mobilizare a 
întregului activ de partid, a tu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DAVID

Mult stimate și iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe. 
Stimați tovarăși,

Lucrările plenarei Comitetu
lui Central al partidului au loc 
intr-un moment cînd întreaga 
noastră națiune cinstește cu 
sentimente de vibrant entu
ziasm și legitimă mîndrie 20 de 
ani de cînd. prin voința comu
niștilor, a întregului popor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fost ales în suprema funcție de 
conducere a partidului. Este 
momentul solemn al reafirmă
rii deplinei noastre satisfacții 
de a avea în fruntea partidului 
și a țării un om politic de ex
cepție, un om de mare ome
nie. patriot înflăcărat, militant 
neobosit pentru cauza socialis
mului și comunismului, perso
nalitate proeminentă a lumii 
contemporane.

în aceste două decenii patria 
noastră a cunoscut profunde 
prefaceri revoluționare. înscri
ind in cartea de aur a istoriei 
sale multimilenare pagini de 
glorie și măreție. Este perioa
da celor mai grandioase înfăp
tuiri din întreaga noastră exis
tență, pe care poporul nostru 
o numește cu firească mîndrie 
„Epoca Ceaușescu" — o epocă 
în care agricultura, alături de 
celelalte ramuri ale economiei 
noastre naționale, a cunoscut o 
dezvoltare fără precedent.

în cadrul laborioasei opere 
teoretice și practice a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. de în
făptuire a orînduirii noastre 
socialiste, un loc deosebit îl 
ocupă ■ realizarea unei agricul
turi 'intensive, moderne, de 
înaltă productivitate, bazată pe 
cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii. In acest cadru 
se înscriu eforturile deosebite 
făcute de economia noastră 
națională pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a agri
culturii. investițiile alocate în 
acest cincinal, de exemplu, 
fiind de 2,5 ori mai mari decit 
cele din întreaga perioadă 1951 
— 1965. în anul 1985, suprafața 
totală amenajată pentru irigații 
va ajunge la 3,5 milioane hec
tare față de numai 230 mii 
hectare, cît era în 1965. Com
parativ cu anul 1965, cantită
țile de îngrășăminte chimice 
folosite în 1984 au fost de 4.6 
ori mai mari. NuYnărul trac
toarelor s-a dublat; iar al com
binelor a crescut de aproape 
20 de ori. agricultura dlspu- 

' nind în momentul de față de 
o bază materială puternică și 
modernă. în anul 1984. deși 
condițiile climatice n-au fost 
dintre cele mai favorabile, s-a 
obținut cea mai mart; produc
ție de cereale, realizindu-se 
peste 1 000 de kg . pe locuitor. 
De asemenea, au crescut pro
ducțiile obținute la plante teh
nice. in legumicultură. pomi

turor comuniștilor, la îndepli
nirea sarcinilor rezultate din 
documentele de partid și de 
stat.

După ce a prezentat stadiul 
realizării producției pe luna în 
curs, vorbitorul a arătat că în 
toate colectivele de muncă, 
in organizațiile de partid, de 
masă și obștești au fost larg 
dezbătute măsurile luate pentru 
asigurarea îndeplinirii exempla
re a planului la toți indicatorii.

Putem spune, totodată, că 
sintem pregătiți să trecem cu 
toate forțele la însămînțările de 
primăvară, astfel incît să reali
zăm cea mai scurtă campanie 
de primăvară.

Comitetul județean de partid, 
organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești vor 
acționa cu fermitate și spirit re
voluționar pentru ca prevede
rile cuprinse in programul de 
măsuri referitoare la îndeplini
rea integrală a Planului națio
nal unic de dezvoltare econo- 
mico-socială pe anul 1985 și 
pregătirea înfăptuirii în bune 
condiții a planului pe 1986, su
pus Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului spre dezbate
re, să se realizeze în județul 
nostru in totalitate. Totodată, 
vom milita pentru traducerea în 
viață a tuturor sarcinilor cu
prinse în celelalte documente 
pe care le dezbatem astăzi.

Știm bine că mai avem încă 
multe de făcut pentru îrțtărirea 
rolului conducător al fiecărei 
organizații de partid, pentru în
lăturarea cu desăvirșire a feno
menelor de formalism și super
ficialitate, a rutinei, a tendin
țelor de justificare a lipsurilor 
sau de cedare în fața greutăți
lor, pentru întărirea exemplară, 
la toate nivelurile, a ordinii și 
disciplinei. Deși s-a îmbunătă
țit activitatea în domeniul în
făptuirii politicii de cadre a 
partidului, s-a ridicat continuu 
nivelul de pregătire politico- 
ideologicâ și profesională a ca
drelor, iar sistemul de reciclare 
este mai bine organizat și con
dus, totuși și în acest domeniu 
ne confruntăm cu unele nea
junsuri. Se impune, de aseme
nea, să întărim controlul de 
partid la absolut toate nivelu
rile, insistînd cu deosebire asu
pra sectorului de deservire și 
desfacere a produselor agroali- 
mentare.

Subliniind aceste aspecte, pe 
care comitetul județean de par
tid le-a analizat și a stabilit, in 
lumina indicațiilor conducerii 
partidului, măsurile necesare, 
asigurăm plenara Comitetului 
Central al partidului că vom 
îmbunătăți întreaga activitate 
politico-organizatoricâ. vom an
trena cu eficiență sporită activul 
de partid, toți comuniștii, la 
lupta neobosită pentru realiza
rea întocmai a planului pe acest 
an, pregătirea în cele mai bune 
condiții a planului pe anul 1986, 
înfăptuirea unui regim sever 
de economii de materii prime, 
materiale, combustibil și ener
gie, astfel incit județul Con
stanța să-și îndeplinească sar
cinile ce-i revinși să-și ono
reze angajamentele asumate.

cultură și viticultură. Au sporit 
efectivele de animale, precum 
și producțiile de carne, lapte, 
lină și ouă.

Toate acestea demonstrează 
justețea politicii agrare a parti
dului nostru și sint rodul gri
jii și sprijinului permanent pe 
care dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, le 
acordați dezvoltării și moderni
zării agriculturii, pentru care 
toți oamenii muncii de pe o- 
goare vă poartă o vie recu
noștință.

Perspective noi si luminoase 
sint deschise. în continuare, de 
istoricele hotărîri ale Congre
sului al XIII-lea al partidului. 
Pentru traducerea in viață a 
indicațiilor dumneavoastră, to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu. privind infăptuirea 
noii revoluții agrare, al cărui * 
obiectiv- principal ÎI constituie 
dezvoltarea intensivă a produc
ției. obținerea unor recolte re
cord. s-a trecut la pregătirea 
condițiilor pentru ca la sfîrși- 
tul cincinalului viitor să se 
obțină o recoltă de 30—32 mi
lioane tone cereale, precum și 
producții sporite' de plante teh
nice, legume, fructe și struguri.

O importanță deosebită acor
dăm înfăptuirii programului 
național pentru asigurarea unor 
producții agricole sigure și sta
bile, prin creșterea potențialu
lui productiv al pămîntului, 
prin mai buna folosire, în mod 
unitar, a întregii suprafețe a- 
gricole, realizarea irigațiilor pe 
55—60 la sută din suprafața a-/ 
rabilâ, a lucrărilor de desecări 
și combaterea eroziunii solului, 
precum și a celorlalte programe 
elaborate din inițiativa și cu 
contribuția directă a dumnea
voastră, tovarășe secretar ge
neral.

în domeniul creșterii anima
lelor, se situează in centrul 
preocupărilor noastre Înfăptui
rea programului de creștere a 
efectivelor în perioada 1986— 
1990, aprobat de Comitetul Po
litic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. în acest scop, acționăm 
pentru asigurarea furajelor, 
prin sporirea producțiilor la 
hectar, îmbunătățirea structurii 
culturilor, realizarea programu
lui de ameliorare a pajiștilor 
naturale ■ și folosirea tuturor 
resurselor furajere, creînd ast
fel condiții pentru realizarea 
producțiilor prevăzute.

în realizarea obiectivelor vii
torului cincinal, un rol deosebit 
de important ii revine cercetă
rii științifice, care, cu sprijinul 
și sub îndrumarea directă a to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, luminos 
exemplu de patriot înflăcărat, 
eminent om de știință și sa
vant de renume mondial, aduce 
o importantă contribuție la dez
voltarea agriculturii românești 
pe baze moderne.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că

Din cuvintul participanților la dezbateri
oamenii muncii din agricultură 
și industria alimentară, răspun- 
zind îndemnurilor dumnea
voastră, cu toate condițiile mai 
grele din această iarnă, au ob
ținut pe primele două luni o 
producție marfă industrială cu 
9,4 la sută mai mare decit față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut.'Cu toate acestea, sintem 
pe deplin conștienți că rezulta
tele obținute sint sub posibili
tăți. '

In continuare, subliniind că 
toate eforturile sint concentrate 
spre efectuarea in cel mai scurt 
timp și la un inalt nivel calita
tiv a lucrărilor din campania 
agricolă de primăvară, vorbito
rul s-a referit la modul cum se 
acționează în această direcție, 
pentru obținerea unor rezultate 
cît mai mari, a unor producții 
record de pe suprafețe cit mai 
mari, relevînd că. totodată, se 
urmărește cu deosebită atenție 
ca planurile de producție să se 
realizeze în condițiile reducerii 
substanțiale a consumurilor de 
energie, materii prime și ma
teriale, a costurilor, astfel îneît 
să se asigure, și pe aceste căi. 
creșterea eficienței economice 
în toate sectoarele agriculturii.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că, pe 
deplin conștienți de cerințele 
economiei naționale în etapa 
actuală și în perspectivă, oa
menii muncii din agricultură și 
industria alimentară situează 
acum în centrul preocupărilor 
lor trecerea pe cărbune, sau alți 
combustibili, a tuturor centra
lelor consumatoare de petrol și

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ELENA NAE

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Plenara Comitetului Central 

al partidului are loc intr-un mo
ment de o deosebită semnifica
ție, in care întregul nostru 
partid și popor, sărbătorind îm
plinirea a două decenii de cind 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, ați 
fost învestit in funcția supremă 
de partid, vă omagiază cu dra
gostea și recunoștința ce li se 
cuvin făuritorilor de istorie 
nouă, patrioților și revoluționa
rilor înflăcărați, ale căror des
tine se împletesc pentru tot
deauna in mod fericit cu desti
nul țării și al poporului din 
mijlocul căruia s-au ridicat.

Modelul cel mai strălucit, cel 
mai luminos in această privință 
ni-1 oferă înseși viața și activi
tatea dumneavoastră revolu
ționară, mult. stimate tovarășe 
secretar general, o viață generos 
dedicată luptei neobosite pentru 
libertate, dreptate socială, pen
tru independența și suveranita
tea națională a patriei, pentru 
binele și prosperitatea întregii 
noastre națiuni, pentru cauza 
socialismului și comunismului, 
pentru triumful idealurilor de 
progres social, de colaborare și 
pace in lume.

Inspirator al politicii externe 
românești, care se bucură de o 
înaltă prețuire și de un bine
meritat prestigiu in rindul tutu
ror'popoarelor lumii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este pro
motorul deschiderii largi spre 
soluționarea principială și con
structivă a problemelor majore 
ale lumii contemporane.

Asemenea întregului nostru 
partid și popor, oamenii muncii 
din județul Sibiu dau înaltă 
apreciere eforturilor stăruitoare 
pe care le depuneți, inițiative
lor strălucite și acțiunilor 
pe care le Întreprindeți in 
scopul dezvoltării colaborării și 
solidarității cu forțele revolu
ționare, progresiste, democratice, 
antiimperialiste de pretutindeni, 
cu toate popoarele lumii, pentru 
oprirea cursului periculos al în
armărilor in Europa și in întrea
ga lume, eliminarea stărilor ,de 
tensiune și soluționarea oricăror 
probleme litigioase'pe cale poli
tică. pentrrr instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale 
și edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

De-a lungul întregii epoci, 
care poartă pe drept cuvînt nu
mele dumneavoastră. mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. ne-ați arătat, in repetate 
rînduri, că. în condițiile comple
xității crescînde a sarcinilor ce 
le avem de înfăptuit, se impun 
în mod obiectiv perfecționarea 
și conducerea întregii activități, 
aceasta decurgînd din cerința 
majoră a exercitării rolului de 
conducător al partidului,, în 
întreaga viață economico-so
cială.

Pornind de la sarcinile și 
obiectivele fundamentale stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, de la indicațiile și 
orientările de mare valoare 
principială și practică formu
late de dumneavoastră la recen
ta consfătuire de lucru de la 
Comitetul Central al partidului, 
vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că în 
fiecare unitate de producție din 
județ am stabilit măsuri practi-v 
ce și programe cohcrete de recu
perare a restantelor pe primele 
două luni ale anului la produc- 
ția-marfă, fizică, la export, in

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOACHIM MOGA

Mult stimate și iubite to
varășe secretar general, Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
îngăduiți-mi să încep prin a 

sublinia că actuala plenară a 
Comitetului Central are loc în- 

gaze, extinderea utilizării ener
giei eoliene, geotermale și hi
draulice, precum și construirea 
unor noi instalații pentru pro
ducerea biogazului. Se urmă
rește, totodată, respectarea cu 
strictețe, în toate unitățile agri
cole, a măsurilor referitoare la 
reducerea consumului de com
bustibil lichid și gaze. Sintem 
hotărîți să creăm condiții ca 
tot mai multe sectoare din agri
cultură să devină independente 
din punct de vedere energetic.

în vederea înfăptuirii marilor 
obiective stabilite de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului, 
a orientărilor și indicațiilor 
date de dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, vom 
acționa cu fermitate revolution' 
nară pentru întărirea spiritului 
de ordine și disciplină, a răs
punderii, âncepînd de la con
ducerea Ministerului Agricultu
rii și pînă la ultima formație de 
muncă.

Exprimîndu-mi acordul deplin 
față de toate documentele su
puse dezbaterii, vă rog să-mi 
permiteți ca să exprim încă o 
dată sentimentele de dragoste 
nețărmurită, profund respect și 
recunoștință pe care toți cei ce 
muncesc in agricultură le nu
tresc pentru cel mai iubit și 
stimat fiu al poporului român 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresîndu-i, totodată, urări de 
sănătate, viață lungă si putere 
de muncă, spre binele poporului 
și înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste, Republica 
Socialistă România !.

investiții, la indicatorii econo- 
mico-financiari de eficientă. Ac- 
ționind cu hotărîre pentru în
făptuirea acestor programe, ne 
angajăm ca, la nivelul indus
triei județului, să recuperăm, 
încă din această lună, o parte 
din nerealizări, urmînd ca pînă 
la sfîrșitul semestrului I să li
chidăm in totalitate rămînerile 
în urmă și să creăm astfel con
dițiile pentru a ne îndeplini 
sarcinile planificate pe acest an 
și angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă, reaiizînd o 
producție-marfă suplimentară, 
pînă la finele anului, de aproape 
400 milioane de lei.

Vă raportez, stimate tovarășe 
secretar general, că în agricul
tură am declanșat de citeva zile 
însămințările și ne aflăm cu 
toate lucrările din campania de 
primăvară in plină desfășurare.

în spiritul sarcinilor formulate 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la 
consfătuirea de lucru și la șe
dința Comitetului Politic Execu
tiv, am acționat și acționăm cu 
prioritate pentru gospodărirea 
tuturor resurselor energetice, 
prin încadrarea riguroasă în 
normele de consum aprobate, 
eliminarea risipei, folosirea cit 
mai rațională a forței de muncă, 
prin organizarea judicioasă a 
schimburilor.

Referindu-se apoi la unele 
lipsuri manifestate in stilul și 
metodele de muncă ale unor 
organe și organizații de partid, 
ale unor cadre cu funcții de con
ducere, vorbitoarea a înfățișat 
măsurile și acțiunile întreprinse 
în vederea lichidării acestor ne
ajunsuri. Doresc să arăt, tot
odată, că am îndrumat și îndru
măm organizațiile de partid, de 
masă și obștești, consiliile popu
lare, conducerile unităților eco
nomice să ia măsuri hotărîte 
pentru creșterea calitativă a ac
tivității de rezolvare a propu
nerilor și scrisorilor oamenilor 
muncii, cu convingerea că și pe 
această cale poate fi stimulată 
participarea maselor la efortul 
general de perfecționare a acti
vității economico-sociaie.

Chiar in aceste zile definiții 
văm la toate nivelurile conclu
ziile și măsurile ce se desprind 
din propunerile pe care alegătorii 
le-au făcut in campania electo
rală. Vă raportez, mult stimate 
tovarășe secretar general, că și 
în județul Sibiu, la fel ca in în
treaga țară, alegerile au pri
lejuit o manifestare puternică a 
spiritului civic și angajant al 
cetățenilor, afirmarea adeziunii 
lor depline la pdlitica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, unitatea de cuget și sim
țire a locuitorilor meleagurilor 
sibiene în jurul gloriosului nos
tru partid, al dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general..

Subliniez că dispunem de toate 
condițiile pentru a ne îndeplini 
exemplar sarcinile ce ne revin 
în acest an. Avem o organizație 
de partid puternică, ce. numără 
peste 81 000 de membri de 
partid, cu o bogată experiență.

Declarîndu-mă de acord cu 
toate materialele supuse dezba
terii plenarei noastre, vă rog 
să-mi permiteți ca în numele 
comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii — români, germani, 
maghiari — din județul Sibiu să 
exprim angajamentul lor, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că prin faptele noas- • 
tre vom fi la înălțimea sarcini
lor care ne revin, a mărețelor 
înfăptuiri din epoca inaugurată 
în urmă cu 20 de ani, cei 
mai rodnici și măi luminoși 
ai istoriei noastre noi, a pa
triei, anii glorioasei „Epoci 
Nicolae Ceaușescu".

tr-un moment de însemnătate 
deosebită, cind se împlinesc 
două decenii de la alegerea to- 
v’arășului Nicolae Ceaușescu in 
înalta funcție de secretar gene
ral al partidului, moment isto
ric ce a inaugurat epoca mari
lor izbînzi ale poporului român, 
epocă ce poartă numele mare
lui fiu al națiunii noastre, în-

flăcăratul patriot, strălucitul re
voluționar, promotorul ferm al 
unei politici de profund uma
nism față de destinele omenirii, 
luptătorul neobosit pentru așe
zarea lumii pe temelii de drep
tate și echitate — „Epoca 
Ceaușescu". ,

Vă rog să-mi permiteți, mult 
stimate și iubite tovarășe, secre
tar general, să folosesc acest 
minunat prilej pentru a vă ex
prima sentimentele de dragoste 
fierbinte și adincă recunoștință 
ale comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii din județul Cluj, 
care sint hotărîți să vă urmeze 
și pe mai departe cu nețărmu
rită încredere, fiind convinși că 
sub conducerea dumneavoastră 
vom înfăptui integral hotărîrile 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, vom asigura progre
sul rapid și prosperitatea Româ
niei noastre socialiste.

Plenara de astăzi a Comitetu
lui Central, prin problematica 
sa și conținutul documentelor 
supuse dezbaterii, prin măsurile 
pe care le va stabili, constituie 
un moment important în reali
zarea hotărârilor recentului con
gres privind creșterea rolului 
partidului în opera de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră. 
Așa cum se subliniază în docu
mentele pe care le dezbatem, 
prin măsurile luate, mai ales in 
ultimii ani. sub conducerea 
directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. partidul nostru co
munist s-a întărit continuu, de
venind un partid puternic, atit 
prin numărul mare de membri, 
cît mai ales prin calitățile 
moral-politice ale acestora, fiind 
în prezent intr-adevăr centrul 
vital al întregii noastre socie
tăți. sub conducerea căruia am 
obținut succesp istorice în dez
voltarea economico-socială a 
patriei noastre, în ridicarea pe 
trepte înalte a calității vieții po
porului.

Doresc să vă informez că și 
organizația de partid din județul 
Cluj a cunoscut un proces con
tinuu de creștere numerică și 
întărire calitativă, tn prezent, 
organizația noastră este consti
tuită din 118 200 membri de 
partid, reprezentînd 33,5 la sută 
din populația ocupată, respec
tiv, 22,6 la sută din populația 
majoră.. Aplicînd ferm hotărîrile 
conducerii partidului, s-a îmbu
nătățit ' compoziția socială, a 
membrilor de partid, ponderea 
muncitorilor fiind .în prezent de 
52,6 la sută, iar femeile repre
zintă 34,6 la sută din efectivul 
total al organizației județene de 
partid.

Se poate aprecia că rezultatele 
tn general, pozitive obținute In 
anul trecut,, cînd au fost rea
lizate în condiții bune sarcinile 
de plan în industrie și s-au în
registrat o seamă de progrese în 
agricultură, se datoresc în mare 
măsură activității susținute des
fășurate de organele și organi
zațiile de partid, puterii lor de 
mobilizare. Influenței pozitive 
asupra maselor largi de oameni 
ai muncii. La obținerea unor re
zultate bune in anul trecut -o 
contribuție însemnată a adus-o 
și aplicarea mai fermă a poli
ticii de cadre a partidului.

Tot in scopul întăririi rolu
lui conducător al organizației de 
partid, al sporirii influentei asu
pra oamenilor muncii a fost pus 
un accent mai mare în anul tre
cut pe îmbunătățirea legăturii

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CORNEL

Mult iubite și stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Plenara noastră are loc în- 

tr-un moment istoric cu pro
funde semnificații in devenirea 
socialistă a națiunii ' române. 
S-au împlinit două decenii de 
cind în fruntea 
nostru . se află 

partidului 
tovarășul

lor cu masele largi ale popu
lației, inclusiv prin .sporirea 
operativității in examinarea și 
soluționarea propunerilor, sesi
zărilor, reclamațiilor și cere
rilor formulate prin scrisori și 
audiențe.

în continuare, subliniind că în 
activitatea desfășurată în anul 
trecut, dar mai ales in primele 
două luni din acest an. s-au 
manifestat și neajunsuri și 
neîmpliriiri, vorbitorul a spus : 
Tocmai de aceea, in perioada 
parcursă de la consfătuirea de 
lucru din 8 martie întreaga 
muncă politică și organizatorică 
desfășurată de comitetul jude
țean, de organele și organizații
le de partid a fost subordonată 
— în spiritul orientărilor și in
dicațiilor date de dumneavoastră 
cu acest prilej — îmbunătățirii 
conducerii și desfășurării acti
vității productive, urmărindu-se 
găsirea și aplicarea tuturor căi
lor și posibilităților de creștere 
a ritmului producției materiale, 
în vederea recuperării răminerii 
în urmă și realizării sarcinilor 
de plan. Atenție deosebită acor
dăm recuperării răminerii în 
urmă și înfăptuirii sarcinilor la 
producția fizică în structura sor
timentală prevăzută , în plan, 
dînd prioritate produselor con
tractate la export și celor care 
constituie materie primă pentru 
alte unități din tară.

în domeniul investițiilor, am 
reactualizat toate graficelede 
execuție în vederea recuperării 
rămînerilor în urmă pînă cel 
mai tîrziu la 30 iulie.

Pe baza indicațiilor date de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, la șe
dința Comitetului Politic Exe
cutiv din 2 martie, am între
prins o seamă de acțiuni care 
vizează îmbunătățirea laturilor 
calitative ale activității produc
tive. promovarea mai fermă a 
progresului tehnic, ridicarea pa
rametrilor tehnici calitativi ai 
produselor, creșterea rapidă a 
productivității muncii, reduce
rea consumului de materii pri
me și materiale, îndeosebi a ce
lor de energie și combustibil, 
inclusiv pe calea folosirii pe 
scară mai largă a resurselor 
energetice secundare și a celor 
convenționale.

Sintem pregătiți, mult stimate 
tovarășe L~~ ' "x
efectuăm 
campania 
și la un 
punzător 
unor producții superioare- in a- 
cest an, așa cum ne-am angajat 
la conferința județeană de 
partid.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Doresc să vă informez că averr^ 
în permanentă în vedere toate 
indicațiile dațe de dumnea
voastră. că întreaga noastră 
muncă politică și organizatorică 
este subordonată îmbunătățirii 
activității economice, realizării 
integrale a tuturor sarcinilor de 
plan și vă asigur că pe această 
linie vom merge și în continua
re. Vom depune eforturi sporite, 
vom acționa ferm pentru creș
terea responsabilității cadrelor 
Ia toate nivelurile, pentru mobi
lizarea priceperii 
tuturor oamenilor 
derea înfăptuirii 
sarcinilor de plan, 
și indicațiilor ce ni le veți da 
și astăzi în cadrul plenarei Co
mitetului nostru Central.

secretar general, șă 
lucrările agricole din 
de primăvară Ia timp 
nivel calitativ cores- 
cerințelor realizării

și energiei 
muncii în ve- 
exemplare a 
a orientărilor

PACOSTE
cuNicolae Ceaușescu. cel care cu 

genialitate a gindit si a scris 
programul partidului, cel care 
cu o putere miraculoasă și cu 
o profundă înțelepciune a de
clanșat și canalizat priceperea, 
energia și talentul poporului 
român pentru realizarea preve
derilor cutezătoare ale progra
mului partidului, țara noastră 
pășind cu vigoare in înfăptu
irea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și devenirea 
ei comunistă, in făurirea pen

tru poporul nostru a unei vieți 
demne și fericite.

A intrat în practica acestor 
două decenii de eră nouă și lu
minoasă, de cînd ne sînteți con
ducător. mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. de 
a analiza, dezbate și de a 
călăuzi eforturile creatoare ale 
comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii spre cunoașterea 
și îndeplinirea sarcinilor de 
plan cu precădere din indus
trie și agricultură, ramuri de 
bază ale economiei naționale, 
pe seama cărora în epoca numi
tă cu vibrantă mîndrie „Epoca 
Ceaușpscu", România a cunos
cut, intr-un timp foarte scurt, 
o dezvoltare impetuoasă a for
țelor de producție, a întregii 
avuții naționale.

Vor rămine peste veacuri ca 
mărturii ale izbînzilor acestor 
ani trainicele ctitorii socialiste, 
abia visate de generațiile ante
rioare. precum Canalul Dunăre 
— Marea Neagră. Transfăgără- 
șanul, Metroul, hidrocentralele 
de la Porțile de Fier, noul chip 
al Capitalei și al celorlalte lo
calități. citadelele industriei, 
marile combinate agrozooteh
nice. mărețele edificii, ale știin
ței. învățămintului. culturii și 
ocrotirii sănătății, pentru care, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. poporul vă slăvește 
și vă cîntă brațul ferm, gin- 
direa cutezătoare si inima 
caldă.

Aducîndu-vă si în acest ca
dru gindurile de aleasă dra
goste și recunoștință ale comu
niștilor. ale oamenilor muncii 
timișeni, pentru sprijinul ge
neros pe care, asemenea între
gii țări, ni l-ați acordat în ve
derea înfloririi multilaterale a 
județului Timiș, el însuși ilus- 
trind uriașe înfăptuiri econo
mico-sociaie in aceste două de
cenii, care au schimbat din te
melii înfățișarea satelor și ora
șelor. conferind o calitate nouă 
muncii și vieții omului. sint 
fericit și onorat să exprim din 
toată ființa mea în fata .plena
rei urarea noastră cea mai ar
zătoare să ne conduceți pe mai 
departe în deplină sănătate și 
putere de muncă, pe aceleași 
drumuri drepte și luminoase, 
spre fericirea noastră, a tuturor.

Pe temeiul măsurilor stabili
te de Comitetul Politic Execu
tiv, al prețioaselor indicații 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfă
tuire care a avut loc la Comi
tetul Central al partidului, 
munca noastră politico-organi- 
zatorică și educativă a vizat 
îndeplinirea tuturor indicatori
lor de plan, cu precădere a 
producției fizice a exportului, 
urmărind - cu maximă atenție 
valorificarea și gospodărirea 
strictă a resurselor materiale și 
energetice.

Informez plenara că, pe baza 
măsurilor întreprinse, a res
ponsabilității cu care au acțio
nat organele și organizațiile de 
partid, a receptivității de care 
au dat dovadă conducerile din 
ministere și centrale industria
le in soluționarea' problemelor, 
sintem în măsură să apreciem 
că vom putea realiza integral 
sarcinile de plan Ia producția- 
marfă industrială pe luna mar
tie. Preliminăm, de asemenea, 
să realizăm în întregime pro
ducția contractată la export, 
urmare a preocupărilor de zi cu 
zi ale comitetului județean de 
partid, a responsabilității pe 
care am reușit să o introdu
cem în fiecare unitate, față de 
posibilitățile' de folosire a ca
pacităților și materiilor prime 
pentru producția destinată pie- 

' tei externe.
Am acționat pentru ridicarea 

muncii politico-organizatorice 
la cotele cerințelor actuale, in- 
suflînd organizațiilor de partid 
și organelor de conducere 
colectivă un stil de muncă exi
gent și responsabil, concret, o 
atitudine nouă, revoluționară, 
fată de bunul mers al produc
ției. Am antrenat în acest scop 
toate cadrele din cercetare. în- 
vățămîntul superior și produc
ție. în realizarea unor studii și 
proiecte pe probleme curente și 
de perspectivă, fapt care ne-a 
permis. încă din 1984. să intro
ducem peste 60 de noi tehno
logii.

Pe linia acestor preocupări 
ne-am bucurat de sprijinul 
Consiliului Național pentru 
Știință și ?Tehnologie și al 
ICECHIM-ului, pentru care do
rim să adresăm cu toată căldu
ra. mult stimatei tovarășe aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. cele mai respec
tuoase mulțumiri. Am organi
zat grupe de cercetări multi- 
disciplinare pe problemele de 
bază, curente și de perspectivă 
ale economiei județului, a celor 
reieșite din programele priori
tare ale economiei naționale.

Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, că in agricultură 
am acționat cu toată răspun
derea pentru pregătirea temei
nică a recoltelor acestui an. Deși 
recensămintul din 1 februarie 
evidențiază creșterea efectivă 
la toate speciile de t animale, 
inclusiv în gospodăriile popu
lației. pe baza concluziilor re
ieșite din ședința Comitetului 
Politic Executiv. Comitetul ju
dețean a initiat o seamă de 
acțiuni care să ducă la reali
zarea efectivelor de olan la 
toate speciile pe anul 1985.

Biroul și Secretariatul comi
tetului județean, celelalte or
gane, organizațiile de partid se 
călăuzesc în permanență după 
indicațiile dumneavoastră, po
trivit cărora de calitatea și 
competența cadrelor , depinde 
înfăptuirea politicii generale a 
partidului nostru în bune con
diții. în continuare, vorbito
rul s-a referit la munca de ca
dre, evidențiind că sint respec
tate cu mai multă fermitate 
criteriile si normele de cunoaș
tere, selecționare, pregătire și 
promovare, astfel îneît în toate 
sectoarele de activitate să fie 
puși să conducă cei mai valo
roși' tovarăși, care se remarcă 
prin bună pregătire politică si 
profesională, spirit de abnega
ție. dăruire și se bucură de au
toritate în colectivele de mun
că. Criteriul fundamental al a- 
precierii cadrelor îl socotim a 
fi dovada angajării lor plenare 
la înfăptuirea politicii noastre 
interne și externe, a slujirii 
fără preget, a cauzei supreme a 
partidului și poporului.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Activitatea internaționa
lă a partidului și statului nos
tru pe anul 1984 și principalele 
orientări în acest an reflectă 
liniile directoare de mare rea- • 
lism, profundă înțelegere a fe
nomenelor și evoluțiilor poli
tice imprimate relațiilor noas
tre externe prin geniala ana
liză și strategie concepută de 
către dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar 
general. încă de la Congresul 
al IX-Iea al partidului. Acești 
20 de ani conferă României so
cialiste, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. un 
rol crescînd și un prestigiu 
imens în viața politică contem
porană, prin amplele acțiuni și. 
cutezătoarele dumneavoastră 
inițiative.

Punînd în centrul politicii 
sale imperativul opririi cursei 
înarmărilor, înlăturarea pri
mejdiei nucleare și salvgarda
rea păcii, ca bun suprem al o- 
menirii, de unanimă apreciere 
și înaltă considerație se bucură 
strălucitele demersuri pentru 
asigurarea viitorului fericit și 
pașnic al popoarelor, îneît. 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, prin marile dum
neavoastră calități de gînditor 
umanist sînteți profund respec
tat și admirat ca erou și mesa
ger al păcii și prieteniei pe 
toate meridianele globului, lup
tător fără asemuire pentru apă
rarea vieții pe planeta noastră.

Fiindu-vă profund recunoscă
tori pentru grija necontenită a- 
cordată județului Timiș, mîndri 
că avem in fruntea partidului 
și statului pe cel mai mare tri
bun din galeria iluștrilor 
cirmaci ai pămîntului românesc, 
vă încredințăm solemn, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organi
zația noastră județeană de par
tid va mobiliza puternicul po
tențial uman și tehnico-mate- 
rial din toate domeniile de ac
tivitate pentru îndeplinirea mă
rețelor obiective de dezvoltare 
economico-socială stabilite de 
Congresul al XIII-lea.



PAGINA 6 SCINTEIA - joi 28 martie 1985
T

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, miercuri după- 
amiază a avut loc Plenara Consiliu
lui Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Consiliul Național al F.D.U.S. a 
adus un fierbinte omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la alegerea sa în 
fruntea partidului.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui, a subliniat că, în aceste zile, 
s-au împlinit două decenii de cind, 
prin voința unanimă a comuniștilor, 
a întregii națiuni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost ales în fruntea eroi
cului nostru partid. Evocînd această 
zi memorabilă, care s-a înscris cu li
tere de aur in istoria națională, in 
conștiința întregului popor, vorbito
rul a dat expresie omagiului pe care 
întregul nostru popor îl aduce to
varășului Nicolae Ceaușescu. ctitorul 
României moderne. personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
militant strălucit pentru cauza socia
lismului, păcii și înțelegerii in lume.

Cele două decenii care au trecut 
de la alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușgscu în fruntea Partidului Co
munist Ropiân constituie o epocă de 
marc strălucire, in care poporul nos
tru, toți cei ce muncesc, fără deo
sebire de naționalitate, strîns uniți în 
jurul partidului, al secretarului său

general, au obținut cele mai bogate 
realizări din milenara istorie a pa
triei. Este epoca în care industria, 
agricultura, știința, invătămintul, 
cultura, întreaga viață economică și 
socială s-au dezvoltat intr-un ritm 
fără precedent. Este, mai ales, epoca 
în care s-a făcut totul pentru ca po
porul român să dobîndcască o nouă 
condiție socială, să se poată manifes
ta plenar, liber și independent, să-și 
poată făuri destinele potrivit pro
priilor sale aspirații de progres și 
bunăstare. In continuare, s-a subli
niat că în această epocă a dezvoltă
rii puternice a democrației muncito
rești, socialiste, a întăririi unității de 
gind și faptă a întregului nostru po
por, secretarul general al partidului 
a constituit pentru noi, toți, un înalt 
exemplu de patriot și revoluționar 
înflăcărat, de luptător dirz și con
secvent pentru interesele poporului. 
De asemenea, a fost evidențiat fap
tul că în această perioadă, avînd în 
fruntea partidului și statului pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. numele 
României a devenit tot mai cunoscut 
și respectat în lume, iar poporul ro
mân s-a afirmat ca un factor activ 
in lupta pentru statornicirea unui 
climat de pace, de înțelegere și co
laborare internațională.

Vorbitorul a exprimat sentimente
le profunde de prețuire, respect și 
recunoștință ale tuturor fiilor patriei 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
hotărîrca lor nestrămutată de a face 
totul pentru construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul României, de a acționa 
neabătut, împreună cu toate forțele

soeial-politice înaintate de pretutin
deni, pentru triumful ideilor de pace, 
colaborare și înțelegere intre po
poare.

In încheiere, au fost adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai calde urări de viață îndelungată, 
multă sănătate și putere de muncă, 
pentru a ne conduce pe mai departe, 
cu aceeași clarviziune, înțelepciune 
și pasiune revoluționară, pe drumul 
luminos al socialismului și comunis
mului, spre binele, fericirea și pros
peritatea întregii noastre națiuni.

Pe ordinea de zi a plenarei au 
figurat :

1. Raportul privind desfășurarea 
alegerilor de deputați in Marea Adu
nare Națională și in consiliile popu
lare de la 17 martie 1985 ;

2. Programul de măsuri privind 
sarcinile organizațiilor F.D.U.S. pen
tru mobilizarea oamenilor muncii în 
vederea îndeplinirii integrale a Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării pe anul 1985 
și pregătirea înfăptuirii'în bune con
diții a planului pe 1986 ;

3. Probleme organizatorice.
In cadrul dezbaterilor au luat cu

vîntul tovarășii : Maria Ghițulică, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R., Florică Tudor, 
președintele Consiliului județean 
Gorj al F.D.U.S., Constantin Baltă, 
vicepreședinte al Biroului Comi
tetului Central al O.D.U.S., pre
ședintele Comitetului O.D.U.S. de 
la întreprinderea „23 August" Bucu

rești. Gheorghe Stoica, prim-secretar 
al Comitetului județean Dolj al 
P.C.R., Constantin Niță, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al F.D.U.S., Iuliu Fejes, secretar al 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, Nicolae Ungu- 
reanu, președintele Consiliului jude
țean Prahova al F.D.U.S., Dinu Dra
gan, secretar al C.C. al U.T.C., Ma
rin Nedelcu, prim-secretar al Comi
tetului județean Brașov al P.C.R.

în cuvîntul lor, vorbitorii au apre
ciat că alegerile de la 17 martie, 
desfășurate intr-o atmosferă de pu
ternică unitate in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rezultatele votu
lui au pus puternic în evidență în
crederea nețărmurită a întregului 
popor in politica internă și externă 
a partidului și statului, voința între
gii națiuni de a transpune neabătut 
in viață istoricele hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
obiectivele cuprinse în Manifestul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, în Programul partidului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

S-a subliniat câ întreaga campanie 
electorală, desfășurată intr-o at
mosferă de înaltă responsabilitate 
civică, a constituit o semnificativă 
manifestare a dezvoltării democrației 
muncitorești-revoluționare a orîndui- 
rii noastre socialiste, care asigură 
cadrul cel mai larg de participare a 
clasei muncitoare, țărănimii, intelec

tualității. a tuturor cetățenilor pa
triei la conducerea societății, la ela
borarea și înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
întregii țări, de creștere a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului.

Vorbitorii au exprimat, în numele 
tuturor membrilor F.D.U.S.. al între
gului nostru popor dorința fierbinte 
ca în înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste'România să fie 
reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste — chezășie a realizării 
mărețelor obiective de dezvoltare 
economico-socială a țării, stabilite 
de cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului, a ridicării patriei pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Cei ce au luat cuvîntul au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul împlinirii a douăzeci de ani 
de cind a fost ales în funcția su
premă de conducere a partidului 
nostru, vibrante felicitări și urări de 
sănătate, viață îndelungată și putere 
de muncă, tot mai mari succese șl 
împliniri în activitatea de mare răs
pundere pe care o desfășoară cu 
dăruire revoluționarii in fruntea 
partidului și statului.

Dezbaterile și programul de mă- 
șuri adoptat au reliefat voința fermă 
a tuturor, colectivelor de muncă din 
industrie și agricultură, din toate 
sferele de activitate de a transpune 
neabătut în viață indicațiile și orien
tările secretarului general al parti
dului, de a-și consacra toată puterea

de muncă și creație realizării în cele 
mai bune condiții a sarcinilor de 
plan pe acest an și, implicit, pe în
tregul cincinal 1981—1985, astfel incit 
să se asigure premise optime de 
trecere la realizarea sarcinilor pe 
1986 și pe perioada viitorului cin
cinal.

La ultimul punct al ordinii de zi, 
a luat cuvîntul tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.D.U.S., care a spus :

Am convingerea fermă că dau 
expresie voinței unanime a tuturor 
membrilor Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a tuturor organizațiilor 
componente ale acestui mare forum 
democratic al țării, supunindu-vă 
spre aprobare, din împuternicirea 
Comitetului Central al partidului, 
propunerea ca plenara noastră — în 
deplin consens cu dorința întregului 
popor — să recomande Marii Adu
nări Naționale realegerea, in funcția 
supremă de președinte al Republicii 
Socialiste România, a secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Propunerea pe care o prezint se 
constituie intr-un înălțător omagiu 
pe care îl aducem tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in acest moment 
solemn, cind partidul, țara, întregul 
nostru popor sărbătoresc împlinirea 
a două decenii de cind in fruntea 
Partidului Comunist Român a fost

ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României socialiste.

Participanții la plenară au primit 
propunerea de reînvestire a tovară
șului Nicolae Ceaușescu in suprema 
funcție de președinte al României 
cu deosebită căldură, cu puternice și 
îndelungi aplauze și ovații. Propu
nerea a fost adoptată în unanimi
tate. S-a dat astfel expresie senti
mentelor de înaltă stimă și deosebită 
prețuire pe care întregul nostru po
por le nutrește față de secretarul 
general al partidului, care și-a în
chinat întreaga viață și putere de 
muncă slujirii cu credință a parti
dului, patriei și poporului.

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste a adoptat, apoi. în unani
mitate, propunerile Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
privind componența Consiliului de 
Stat, a guvernului, a Biroului Marii 
Adunări Naționale, precum și pre
ședinții comisiilor permanente ale 
M.A.N., propuneri ce vor fi supuse 
spre aprobare primei sesiuni a celei 
de-a IX-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

în cadrul ședinței a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Urmărită cu deosebită atenție, cu 
vie satisfacție, cuv.întarea a fost sub
liniată in repetate rinduri cu înde
lungi aplauze și ovații.

Plenara s-a încheiat prin intonarea 
Imnului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — „E scris pe 
tricolor unire".

Dînd o înaltă apreciere hotă- 
rîrii adoptate de plenara C.C. al 
P.C.R. de a propune Marii 
Adunări Naționale reinvestirea 
în înalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste România 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Mafia Ghițulică a 
spus în cuvîntul său : Vă rog 
să primiți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mulțumirile 
și recunoștința noastră pentru 
tot ce ați făcut și faceți ca și ți
nuturile Vrancei să înflorească 
odată cu țara, pentru ca viața 
oamenilor să fie din ce în ce 
mai bună, dorindu-vă. totodată, 
din adîncul inimii, ani mulți și 
multă sănătate, pentru a ne con
duce pe mai departe, spre noi 
izbînzi și împliniri.

In continuare, vorbitoarea a 
informat plenara Consiliului Na
țional al F.D.U.S. că și în jude
țul Vrancea alegerile de depu- 
tați s-au desfășurat intr-un 
înalt spirit de răspundere, cetă
țenii exprimîndu-și, prin votul 
lor unanim, adeziunea deplină 
la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
hotărîrea lor nestrămutată de a 
face totul pentru traducerea în 
viată a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al partidului și ale 
Congresului al III-lea al 
F.D.U.S., a indicațiilor si orien
tărilor date de secretarul gene
ral al partidului.

Referindu-se apoi la activita
tea ce se desfășoară în unitățile 
economice din județul Vrancea 
pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă pricinuite de greutățile 
din iarna acestui an, vorbitoarea 
a arătat că au fost stabilite mă
suri judicioase care vor asigura 
recuperarea restanțelor la pro- 
ducția-marfă si fizică oină la 
sfîrșitul trimestrului II. ono
rarea integrală a contractelor la 
export. încadrarea strictă în 
consumurile de materiale, ener
gie si combustibil planificate, 
sporirea productivității mynHi 
și eficienței întregii activități. 
Au fost luate, de asemenea, mă
suri pentru efectuarea însămîn- 
țărilor de primăvară intr-un 
timp cit mai scurt.

In încheiere, vorbitoarea a 
asigurat plenara, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii din județul Vrancea vor 
acționa cu toată hotărîrea pen
tru realizarea exemplară a sar
cinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, pentru asigu
rarea condițiilor necesare trece
rii la înfăptuirea cu succes a 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului.

In cuvîntul său, tovarășul 
Florică Tudor a spus: Vă 
rog să-mi îngăduiți ca. în nu
mele consiliului județean al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, al tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc pe melea

gurile gorjene. să dau glas sen
timentelor de aleasă prețuire, 
dragoste și recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
să exprim adeziunea lor 
profundă la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru.

în județul Gorj, alegerile de 
Ia 17 martie s-au desfășurat in 
atmosfera de muncă însufleți
tă. de puternică angajare revo
luționară în care poporul nos
tru întîmpină aniversarea a 
două decenii de la plenara Co
mitetului Central al partidului 
din 22 martie 1965, care l-a 
ales în fruntea partidului pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Alegerile au făcut. încă o dată, 
dovada unității indestructibile 
a tuturor cetățenilor în jurul 
partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. au reafir
mat încrederea lor nemărginită 
în viitorul luminos al patriei, 
strălucit prefigurat de documen
tele Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. Locuitorii județului au 
adus — și cu acest important 
prilej — un cald și vibrant 
omagiu secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru modul stră
lucit în care conduce destinele 
patriei, manifestindu-și. tot
odată. dorința fierbinte ca fo
rul «legislativ suprem al țării 
să-l reînvestească in înalta 
funcție de președinte al Repu- ' 
blicii Socialiste România, che
zășie sigură că țara va urca noi 
trepte de progres și civilizație.

în continuare. vorbitorul a 
subliniat că. puternic mobili
zați de însuflet.itoarele chemări 
ale secretarului general al 
partidului, oamenii muncii din1 
județul Gorj acționează cu ho- 
tărîre pentru îndeplinirea pla
nului pe acest an și pe între
gul cincinal, pentru trecerea cu 
succes la înfăptuirea obiective
lor stahilite pentru perioada 
1986—1990.

în încheiere, a fost exprima
tă voința oamenilor muncii din 
județ de a îndeplini exemplar 
prevederile de plan și angaja
mentele asumate în întrecerea 
socialistă, de a-și aduce o con
tribuție sporită la progresul e- 
conomiei naționale, la dezvolta
rea multilaterală a patriei.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Constantin Baltă, care a 
spus : Participarea la plenară 
îmi oferă fericitul prilej de a 
da glas sentimentelor de min- 
drie și satisfacție ale tuturor ce
lor ce muncesc la întreprinderea 
bucureșteană „23 August" pen
tru faptul că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este deputatul oame
nilor muncii din circumscripția 
electorală nr. 1 „23 August", 
unanimitatea impresionantă a 
votului de la 17 martie de- 
monstrînd, încă o dată, nemăr
ginita dragoste cu bare este în
conjurat conducătorul partidu-

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
lui și statului nostru, hotărîrea 
nestrămutată a colectivului de 
la „23 August", ca și a întregu
lui popor, de a-și uni eforturile 
pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din docu
mentele Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Vorbitorul a exprimat. în nu
mele constructorilor de mașini, 
adeziunea deplină fată de pro
punerea plenarei C.C. al P.C.R. 
de a recomanda Marii Adunări 
Naționale ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiul cel mai iubit al 
națiunii noastre, personalitate 
marcantă a lumii contempora
ne, promotor înflăcărat și neo
bosit al păcii și colaborării in
ternaționale, să fie reinvestit in 
suprema funcție de președinte 
al Republicii, văzind în aceasta 
garanția sigură a mersului nos
tru ferm pe calea socialismului 
și comunismului. El a informat 
că, așa cum a cerut recent se
cretarul general al partidului, 
întregul colectiv de muncă al 
întreprinderii acționează cu în
suflețire pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a sarci
nilor de plan pe 1985 și pe în
tregul cincinal.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Conștienți că numai prin- 
tr-o mobilizare exemplară vom 
putea duce la îndeplinire pro
gramul mobilizator de dezvol
tare și modernizare continuă a 
întreprinderii, vă rog să-mi per
miteți să dau glas angajamen
tului nostru muncitoresc de a 
acționa neabătut pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului, pentru a ne aduce o con
tribuție cit mai însemnată la 
înflorirea patriei noastre socia
liste, la creșterea necontenită a 
nivelului de trai material și spi
ritual al celor ce muncesc.

In cuvîntul său, tovarășul 
Gheorghe Stoica a relie’ 
fat înalta mîndrie patriotică cu 
care comuniștii, întregul popor 
aniversează implinirea a două 
decenii de cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului român, a 
fost ales în funcția supremă de 
conducere a partidului, subli
niind că această perioadă de 
profunde transformări înnoi
toare, marcată prin monumen
tale realizări, este asociată 
indisolubil de numele și activi
tatea conducătorului partidului 
și statului nostru, fiind numită 
cu legitimă satisfacție „Epoca 
Ceaușescu".

Astăzi, laolaltă cu țara — a 
spus vorbitorul — ne alăturăm 
cu toată însuflețirea propunerii 
ca in înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România să fie reales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, avînd depli
na convingere că această înaltă 

învestitură reprezintă chezășia 
trainică a înaintării neabătute a 
țării pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului.

Doresc să raportez că și in 
județul Dolj întreaga campanie 
electorală, întilnirile dintre 
candidați și alegători, adună
rile cetățenești s-au constituit 
în adevărate acțiuni de lucru, 
de angajare plenară a cetățeni
lor în îndeplinirea obiectivelor 
economico-sociale ce le stau în 
față. Vom acționa, așa cum 
ne-a îndemnat tovarășul secre
tar general, pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a 
planului de producție pe acest 
an, asigurînd în acest fel înfăp
tuirea ’neabătută a cincinalului 
1981—1985 și făurirea unei 
baze trainice pentru îndepli
nirea cincinalului care urmea
ză. Paralel cu măsurile luate 
pentru realizarea tuturor indi
catorilor de plan, ne preocupăm 
pentru îmbunătățirea nomen
clatorului de produse, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al 
acestora, a performanțelor lor, 
în vederea atingerii nivelului 
de competitivitate stabilit prin 
programele adoptate de partid.

în încheiere, vorbitorul a 
spus: România se bucură astăzi 
în lume de un înalt prestigiu, 
datorat activității prodigioase 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pusă in slujba nobilei cauze a 
păcii și socialismului, a liber
tății și independenței popoare
lor, a soluționării in interesul 
popoarelor a marilor probleme 
ale lumii de azi. De aceea, per- 
miteți-mi să dau expresie sen
timentelor de adîncă prețuire 
pe care, asemenea întregului 
popor, oamenii muncii din ju
dețul Dolj le nutresc față de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, pen
tru contribuția hotărîtoare pe 
care o aveți la elaborarea și în
făptuirea politicii externe a 
partidului și statului nostru, 
pentru inițiativele de pace și 
dezarmare, de colaborare și în
țelegere între popoare.

In cuvîntul său, tovarășulN 
Constantin Niță a dat ex‘ 
presie gîndurilor și simțâmin- 
telor de înaltă mîndrie, de pro
fundă satisfacție și bucurie ale 
tuturor oamenilor muncii, mem
bri ai sindicatelor, pentru ho
tărîrea plenarei C.C. al P.C.R. 
de a recomanda Marii Adunări 
Naționale reinvestirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de președinte al 
Republicii. înalt act politic ce 
reprezintă voința întregului po
por. mărturie a prețuirii, dra
gostei și recunoștinței față de 
cel mai iubit fiu al națiunii, 
conducătorul-erou al țării și 
neamului românesc, personali

tate de frunte a vieții politice 
internaționale.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la măsurile luate de or
ganizațiile sindicale pentru spo
rirea contribuției lor la reali
zarea integrală a Planului na
țional unic pe 1985. pentru în
cheierea cu succes a cincinalu
lui actual și pentru crearea bu
zei materiale necesare îndepli
nirii exemplare a planului pe
1986. primul an al cincinalului 
viitor.

Susținînd din toată inima re
comandarea plenarei Comitetu
lui Central al partidului pri
vind reinvestirea. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
președinte al Republicii Socia
liste România, funcție supremă 
în stat — a spus în încheiere 
vorbitorul — permiteți-mi ca, 
în numele milioanelor de mem
bri ai sindicatelor, să asigur 
plenara că vom depune toate 
eforturile pentru înfăptuirea 
exemplară a mărețelor obiecti
ve ale noii etape pe care o va 
parcurge țara noastră pe calea 
progresului ei multilateral, cale 
pe care ne conduce cu înțelep
ciune și clarviziune Partidul 
Comunist Român, marele și iu
bitul fiu al poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Luînd cuvintul, tovarășul 
Iuliu Fejes a spus: Repre* 
zentanții Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră) din România, membri ai 
Consiliului Național al F.D.U.S.. 
aducînd în acest înalt forum al 
unității întregului popor gîndu- 
rile și sentimentele cetățenilor 
români de naționalitate maghia
ră din patria noastră, omagiul 
lor fierbinte cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului, exprimă, 
cu bucurie și satisfacție, apro
barea și deplina lor adeziune la 
hotărîrea plenarei Comitetului 
Central al partidului de a pro
pune Marii Adunări Naționale 
reinvestirea secretarului general 
al partidului în suprema funcție 
de președinte al Republicii So
cialiste România.

Vorbitorul a arătat, în conti
nuare, că, la 17 martie, oamenii 
muncii din țara noastră și-au 
dat votul pentru candidații 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, pentru progra
mul de continuă dezvoltare eco
nomico-socială a patriei, pentru 
politica înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român, pentru conti
nua înflorire a României socia
liste. Votul a exprimat unitatea 
puternică, de nezdruncinat a în
tregului popor în jurul parti
dului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
hotărîrea nestrămutată de a 
face totul pentru înfăptuirea 

neabătută a prevederilor docu
mentelor Congresului al XIII-lea 
al partidului.

Consiliul oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară — a 
spus vorbitorul in încheiere — 
se angajează ferm să acționeze 
eu toată hotărîrea pentru mo
bilizarea tuturor oamenilor 
muncii in vederea realizării in
tegrale și in mod ritmic a pro
ducției fizice, utilizării econo
micoase, cu maximum de ran
dament, a energiei, materiilor 
prime, mijloacelor de produc
ție, ridicării nivelului tehnic al 
întregii producții, realizării la 
timp și de calitate a producției 
destinate exportului, sporirii 
mai accentuate a productivității 
muncii, reducerii cheltuielilor, 
creșterii eficienței economice, 
îndeplinirii integrale a planu
lui pe 1985 și creării celor mai 
bune condiții pentru realizarea 
exemplară a prevederilor cinci
nalului 1986—1990.

In cuvîntul său, tovarășul 
Nicolae Ungureanu a 
exprimat. în numele oamenilor 
muncii din județul Prahova, al 
Consiliului județean al F.D.U.S.. 
intensa bucurie pentru hotă
rîrca plenarei Comitetului Cen
tral al partidului de >â reco
manda Marii Adunări Naționa
le ca în funcția de președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia să fie reales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. subliniind 
că. Ia fel ca întregul nostru po
por. ei văd în acest act politic 
major chezășia înaintării fer
me. neabătute, a patriei noas
tre pe calea socialismului, a bu
năstării.

Referindu-se, apoi, pe larg la 
modul in care a fost organiza
tă și s-a desfășurat campania a- 
legerilor pentru Marea Aduna
re Națională și consiliile popu
lare. vorbitorul a arătat că. și 
cu acest prilej, a fost de
monstrată adeziunea fermă a 
cetățenilor la întreaga politică 
internă și internațională a 
partidului și statului nostru, 
unitatea strînsă a întregului po
por în jurul partidului, al se
cretarului său general.

Deputății aleși înțeleg că le 
revine înalta misiune ca. îm
preună cu alegătorii, să asigu
re în următorii cinci ani. prin- 
tr-o activitate neobosită. înfăp
tuirea cu succes a sarcinilor 
prevăzute în planul economic în 
profil teritorial și transpunerea 
neabătută in viață a hotărîri
lor Congresului al XIII-lea al 
partidului. Vom acționa cu toa
tă energia pentru aplicarea pre
vederilor programului supus 
spre dezbatere și aprobare ac
tualei plenare a Consiliului Na
țional al F.D.U.S.. in vederea 
creșterii contribuției tuturor or

ganizațiilor componente la mo
bilizarea oamenilor muncii pen
tru realizarea planului pe anul 
1985 și crearea condițiilor ne
cesare desfășurării normale a 
producției in amil 1986.

La rindul său, tovarășul 
Dinu Drăgan a arătat că 
tinăra generație a României so
cialiste. asemenea întregii na
țiuni, a primit cu simțăminte 
de adîncă. și unanimă satisfac
ție, de mîndrie patriotică, ho
tărîrea plenarei C.C. al P.C.R. 
de a propune. Marii Adunări 
Naționale reinvestirea în func
ția supremă de stat a secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
omul de ale cărui gîndire cute
zătoare și clocotitoare activita
te revoluționară sint indisolubil 
legate toate marile izbînzi ale 
poporului în opera de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a pa
triei spre comunism, prietenul 
drag și apropiat al tineretului, 
proeminentă personalitate a lu
mii contemporane. luptător, 
neobosit pentru pace și colabo
rare internațională, pentru Li
bertatea și demnitatea tuturor 
popoarelor.

. Exprimîndu-ne acordul de
plin cu hotărîrea C.C. al P.C.R. 
privind realegerea dumneavoas
tră ca președinte al Republicii 
Socialiste România, vă încre
dințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
hotărîrea , neabătută a tuturor 
tinerilor tării, a organizațiilor 
lor revoluționare, de a face to
tul, de a acționa cu dăruire și 
elan tineresc pentru transpune
rea fermă în viață a programe
lor istorice adoptate la marele 
forum al comuniștilor români, 
pentru progresul si bunăstarea 
întregului popor.

Mulțumind pentru minunate
le condiții de muncă și viață 
de care dispune tinăra genera
ție din patria noastră, vorbito
rul a spus, în încheiere : Pe 
deplin conștienți de marile răs
punderi ce ne revin, sîntem 
ferm hotărîți să ridicăm pe noi 
trepte calitative activitatea de 
educare comunistă, patriotică, 
revoluționară a tineretului, să 
facem totul pentru ca. urmînd 
neabătut exemplul luminos de 
muncă și de viață al dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să probăm, 
în toate împrejurările, voința 
nestrămutată de a fi la înălți
mea epocii istorice fără egal în 
care România se afirmă cu 
strălucire și demnitate în con
știința tuturor popoarelor lu
mii. să muncim fără preget 
pentru înfăptuirea grandioase
lor programe de dezvoltare a 
patriei socialiste.

Cu profundă emoție și intensă 
bucurie, exprim dorința fierbin
te și voința unanimă, pă

trunsă de nețărmurită dragoste 
și aleasă prețuire, a comuniști
lor, a tuturor locuitorilor ju
dețului Brașov față de reco
mandarea plenarei C.C. al 
P.C.R. de astăzi ca dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe ,Nicolae Cgaușescu, 
strălucit fiu al națiunii noastre, 
patriot înflăcărat, personalitate 
de inalt prestigiu a lumii con
temporane, să fiți reales in su
prema funcție de stat — Pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, a spus, in cuvintul 
sâu- Marin Nedelcu.

Acest act istoric, prin care 
întreaga națiune vă reînvestește 
cu cele mai înalte prerogative 
și răspunderi în statal democra
ției noastre muncitorești, revo
luționare. constituie mărturia 
cea mai grăitoare a recunoștin
ței fierbinți față de activitatea 
eroică, plină de dăruire pe care 
o desfășurați în fruntea parti
dului și a țării, activitate căreia 
ii datorăm grandioasele ctitorii 
ale celei mai luminoase epoci 
din istoria patriei, care a fost 
inaugurată acum 20 de ani, cind 
ați fost ales în fruntea parti
dului.

Exprimînd secretarului gene
ral al partidului cele mai vii 
mulțumiți și. adinca recunoștin
ță ale puternicului detașament 
muncitoresc brașovean, ale tu
turor locuitorilor județului pen
tru ajutorul permanent, generos 
și de excepțională însemnătate 
acordat în scopul dezvoltării și 
modernizării industriei și agri
culturii, vorbitorul a relevat că, 
în prezent, în județul Brașov, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid. Consiliul 
F.D.U.S. și organizațiile sale 
componente acționează cu dă
ruire și răspundere pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea al partidului, 
pentru realizarea în condiții cit 
mai bune a planului pe acest an 
și pe întregul cincinal.

Referindu-se la greutățile în- 
tîmpinate în această iarnă, vor
bitorul a arătat că, acționind in 
lumina indicațiilor și sarcinilor 
date. în luna martie, în între
gul județ situația s-a îmbunătă
țit radical ; marea majoritate a 
colectivelor de oameni ai mun
cii. ■ mobilizindu-se în mod e- 
xemplar. au găsit resurse pen
tru a înlătura greutățile, pre- 
liminînd îndeplinirea producției- 
marfă pe această lună.

în încheiere, vorbitorul a re
levat că și in județul Brașov a- 
legerile de deputați in Marea 
Adunare Națională și în consi
liile populare au constituit un 
important moment politic, un 
prilej de manifestare a adeziunii 
față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului, de 
afirmare a unității maselor de 
oameni ai muncii în jurul parti
dului, al secretarului său ge
neral.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

din veștile transmise iert de/corespondenții „SCÎNTEII^;

TIMIȘ : 67 unități economice au îndeplinit planul 
pe primul trimestru

înfăptuind exemplar indicațiile 
și orientările secretarului general 
al partidului privind realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan pe acest 
an, în condițiile reducerii consu
murilor specifice de energie și 
combustibili, colectivele de muncă 
dintr-un număr de 67 unități eco
nomice din județul Timiș anunță 
îndeplinirea înainte de termen a 
indicatorului producție-marfă in
dustrială pe primul trimestru al 
anului. S-au creat condiții ca pînă 
la sfîrșitul lunii martie să fie li
vrate suplimentar economiei națio
nale laminate finite pline, aparataj 
de joasă și înaltă tensiune, apara
te 'electrice de măsură și control, 
mijloace de automatizare și ale

MARAMUREȘ : Linie tehnologică de mare productivitate
La întreprinderea minieră Borșa 

din județul Maramureș, a intrat in 
funcțiune o nouă linie tehnologică 
de flotare. cea de-a șasea de pînă 
acum, avînd o capacitate de 1 000 
tone minereu în 24 de ore. Noua li- 

tehnicii de calcul, utilaje tehnolo
gice pentru lucrări miniere, meta
lurgice, pentru industria lemnului 
și industria alimentară, materiale 
de construcții, tricotaje și alte 
produse în valoare de peste 450 
milioane lei. Este de menționat 
faptul că în perioada care a trecut 
de la începutul anului, prin apli
carea programelor complexe de 
utilizare economicoasă a materiilor 
prime, materialelor, energiei și 
combustibililor, colectivele munci
torești timișene au economisit pes
te 1,5 milioane kWh energie elec
trică, 3 000 tone oțel și aproape 
3 500 tone combustibil convențio
nal. (Cezar Ioana).

nie de flotare completează capaci
tatea de preparare destinată prelu
crării minereului de la mina Gura 
Băii. Ea dispune de utilaje de înalt 
randament, realizate în întreprin
derile constructoare de mașini din 

Baia Mare și Satu Mare, utilaje 
care permit aplicarea tehnologiei 
moderne de măcinare autogenă a 
minereului. Este o tehnologie de 
mare productivitate și cu un con
sum redus de energie electrică și 
de metal. (Gheorghe Susa).

GALAȚI : O nouă navă 
pentru flota maritimă 

comercială
La Șantierul naval din Galați 

a avut loc lansarea navei 
„Roman" de 15 000 tdw. Noua navă 
face parte dintr-o serie de vase cu 
destinație multifuncțională, care se 
realizează pentru flota maritimă 
comercială românească. Așa cum ne 
spunea inginerul Virgil Ciubotarii, 
directorul Șantierului naval gălă- 
țean, in programul de lucru din 
acest an al unității mai figurează, 
alături de tipul de navă amintit, și 
cel dinții petrolier românesc de 
35 000 tdw, al cărui montaj a în
ceput de curind în docul uscat, noi 
nave moderne destinate transportu
lui trailerelor. autovehiculelor și 
conteinerelor. (Dan Plăeșu).

BUCUREȘTI : Un nou și modern complex comercial 
și de prestări servicii

Zilele acestea, in Capitală și-a 
deschis porțile un nou complex co
mercial amplasat pe Bulevardul 
Muncii, în imediata apropiere a în
treprinderilor „23 August" și „Re
publica". Un complex de care be
neficiază, în primul rînd. miile de 
oameni ai muncii de pe marea 
platformă industrială bucureșteană 
de aici și care vor avea astfel po
sibilitatea să-și facă in timp scurt 
aprovizionarea la ieșirea din 
schimb sau să apeleze la diferite 
servicii oferite de acest complex.

Clădirea, cu o suprafață de circa 
13 000 mp, care adăpostește com
plexul, aduce o notă de prospeți
me intr-un spațiu aflat in plin 
proces de înnoire arhitectonică. îm

preună cu alte obiective in curs de 
execuție — o piață agroalimentară, 
gară de călători, pasaje pietonale 
subterane de acces — noul centru 
comercial face parte dintr-un de
taliu de sistematizare conceput la 
Institutul „Proiect“-Bucuresti. ne 
baza indicațiilor date de secretarul 
general al partidului cu privire la 
dezvoltarea edilitar-urbanistică a 
acestui perimetru din fața între
prinderilor „23 August" și „Repu
blica".

Ansamblul de magazine nou 
creat se distinge prin finisaje 
de calitate și mobilier modern. La 
parter sint dispuse unitățile cu cea 
mai mare afluență de cumpărători. 

precum și un mare magazin ali
mentar general care se desfășoară 
și pe primul etaj. Etajele mai găz
duiesc unități prestatoare de servi
cii, confecții-tricotaje, încălțămin
te, diferite reparații, magazine cu 
articole metalo-chimice, electrice 
etc. In total, sint prevăzute în pro
filul acestui complex 20 de unități, 
care oferă o gamă largă de mărfuri 
și servicii. Forma de construcție pe

ARGEȘ : Ritm intens de lucru pe șantierul hidrocentralei 
de la Clăbucet

Harnicii constructori 
argeșeni apropia de 
sfîrșit lucrările de 
execuție a noii hidro
centrale de la Clăbu
cet, cu o capacitate de 
64 MW. La centrală, 
ale cărei turbine de 
fabricație românească 
sint montate, ei exe
cută ultimele lucrări

la blindajele de legă
tură dintre aducțiunea 
principală și captările 
secundare. O concen
trare masivă de forțe 
se află la aducțiunea 
principală, lungă de 
9,5 kilometri. Pe a- 
ceastă cale subterană 
a apei, care face legă
tura între centrală și

CONSTANȚA : Extinderea transportului de călători 
cu tramvaiul

La Constanța a intrat în 
exploatare, cu opt , luni înain
te de termen, un nou tronson 
pentru tramvai. în lungime de 
6 km, între gara de călători C.F.R. 
și platforma industrială din sudul 
orașului. Ca urmare, in prezent 
lungimea traseului de transport în 
comun a tramvaiului constănțean 
măsoară 12 km, cu capete de linie 
la satul de vacanță Mamaia, Gară 
și platforma industrială, contri
buind la înlesnirea traficului de 
pasageri pe cele mai aglomerate 
trasee ale orașului. Pentru reali

tronsoane a permis darea în func
țiune, pe măsura finisărilor, a' două 
din secțiunile complexului. în timp 
pe unele magazine funcționează din 
plin, altele sint în diferite stadii de 
finisare. Intrucît pe șantier se lu
crează intens, constructorii apreci
ază că întregul complex va fi ter
minat pînă la sfîrșitul lunii apri
lie, cu mult înainte de termenul 
prevăzut inițial. (Gabriela Bondoc).

baraj, a mai rămas de 
betonat ultimul tron
son de cițiva zeci de 
metri. Barajul, înalt 
de 108 metri, este și el 
gata, iar lacul de acu
mulare este pregătit 
să primească un vo
lum de 60 milioane 
metri cubi de apă. 
(Gheorghe Cîrstea).

zarea acestei lucrări, lucrătorii din 
cadrul Trustului de antrepriză ge
nerală pentru construcții-montaj 
Constanta au turnat 25 200 metri 
cubi fundații și 2 800 metri cubi 
betoane din mărci superioare 
pentru lucrări speciale, 6 300 tone 
de asfalt și 20 000 metri pă- 
trați pavaje, au executat 27 000 
metri devieri și construcții hidro
tehnice, un pod cu o lungime de 
150 metri, 134 000 metri pătrați mo
dernizări de străzi și 80 000 metri 
pătrați trotuare. (George Mihăescu).
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ITINERARE ALE MUNCII
ȘI CREAȚIEI SOCIALISTE 
IN JUDEȚUL HARGHITA

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă de răspuns din partea lui 
Saad Abdulah Al-Salem Al-Sabah, 
prinț moștenitor și prim-ministru al 
statului Kuweit, prin care se adre
sează , mulțumiri pentru felicitările 
prezentate cu ocazia reînvestirii sale 
ca prim-ministru. în telegramă se 
Exprimă convingerea că bunele re
lații de "prietenie și colaborare sta
tornicite intre România și Kuweit 
vor continua să se dezvolte și în 
viitor, în folosul reciproc al celor 
două popoare prietene.

Cronica zilei

R. D. GERMANĂ

Microelectronica — în procesul 
de modernizare și dezvoltare 

accelerată a economiei

Harghita, locul de obîrșie al Oltului, Mureșu
lui și Tirnavelor, județ cu oameni harnici și 
pricepuți, români și maghiari, înfrățiți pentru tot
deauna în muncă și viață. Județ rămas odinioară 
in urmă, ca și alte zone ale țării, Harghita a 
cunoscut o' puternică dezvoltare în „Epoca 
Ceaușescu", Epocă eroică în care, pe acest 
pămînt al unității și frăției, s-a construit mai 
mult decît în întreaga sa istorie.

Prin marile sale împliniri socialiste, în condi-> 
țiile înfloririi întregii noastre patrii, județul 
Harghita constituie una din cele mai elocvente 
expresii ale justeței și înțelepciunii politicii parti
dului nostru de dezvoltare armonioasă a tuturor 
zonelor țării. „Dezvoltarea industrială a jude
țului Harghita, ca a tuturor județelor României 
socialiste - sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, cu prilejul unei 
vizite de lucru în acest județ - demonstrează cu 
putere felul în care se realizează în viață 
hotăririle partidului de a asigura dezvoltarea 

« rapidă a tuturor județelor, ca o condiție a ridi

cării bunăstării poporului, a egalității în drepturi 
între toți cetățenii patriei noastre, fără deosebire 
de naționalitate".

Astăzi, județul Harghita se înfățișează cu o 
industrie nouă, în continuă dezvoltare, cu o 
agricultură în plin proces de modernizare, cu o 
bogată și înfloritoare viață spirituală. Pentru 
dezvoltarea Harghitei, într-un ritm superior 
mediei pe țară, în perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, au fost alocate, 
an de an, fonduri tot mai mari de investiții. O 
comparație care spune ea însăși totul : față de 
perioada 1951-1955, în actualul cincinal, volumul 
investițiilor alocate' județului este de peste 97 
de ori mai mare, el ridicîndu-se la aproape 12 
miliarde lei. Volumul producției industriale este 
în prezent de aproape 7 ori mai mare decit în 
1965. Și este cit se poate de semnificativ faptul 
că întreaga producție industrială din 1968, anul 
înființării județului, se realizează acum în numai 
două luni !

in acești 20 de ani, de cînd în fruntea parti

dului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
perioada cea mai rodnică din întreaga istorie a 
României, în județul Harghita s-au construit 
mari citadele industriale, între care întreprin
derea de tractoare pe șenile la Miercurea- 
Ciuc, întreprinderea de matrițe și piese din fontă 
la Odorheiu Secuiesc, întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb la Gheorgheni, întreprinderea 
de oțeluri speciale forjate la Cristuru‘Secuiesc, 
noi și moderne capacități de producție la în
treprinderea minieră Bălan, întreprinderea de 
fier Vlăhița, întreprinderea mecanică Gheor
gheni, noi și puternice unități ale industriei 
ușoare, alimentare și de prelucrare a lemnului. 
Totodată, a crescut și numărul personalului mun
citor, de la mai puțin de 60 000 în 1965, la peste 
117 000 în prezent, din care 42,6 la sută o re
prezintă femeile. Au apărut industrii noi, me
serii noi, destine noi într-un județ altădată 
rămas in urmă, dar care se află acum puternic 
conectat la constelația economică a României 
socialiste.

Constructorii de tractoare - 
la înălțime!

In aceste zile. în care 
mijesc zorii primăverii și 
la „Polul frigului", cum 
este denumită de meteoro
logi Harghita, ne-am aflat 
în mijlocul puternicului co
lectiv muncitoresc de la 
întreprinderea de tractoare 
din Miercurea-Ciuc, una 
din cele mai grăitoare do
vezi ale vertiginoasei dez
voltări a tinerei și moder
nei industrii a județului. 
Colectivul de oameni ai 
muncii de aici, români și 
maghiari, fabrică tractoare 
cu puteri cuprinse între 45 
și 80 cai putere — toate pe 
șenile. încorporind în 
structura lor metalică so
luții constructive originale, 
caracteristici tehnico-func- 
ționale superioare, tractoa
rele harghitene sint solici
tate atît în țară, cît și peste 
hotare. Tractoare competi
tive, apreciate și cerute în 
țâri de pe toate meridianele 
globului. Tractoare de 
Miercurea-Ciuc.

Carnețelul de reporter 
păstrează și azi in filele 
sale o consemnare făcută, 
cu numai cițiva ani in 
urmă, despre ambiția unu!i 
grup de muncitori, printre 
care Fiilop Ștefan și Ion 
Sandu, care începuse ca din 
piesele și subansamblele 
fabricate pînă atunci în în
treprindere să dea viață 
primului tractor harghi- 
tean.

— Vroiam să demonstrăm 
— ne spune Ion Sandu — 
că exista aici capacitatea 
tehnică, de creație de a se 
fabrica tractoare.

Și astfel, în ziua de 9 
iunie 1976, tractorul viticol 
S.V.-445, realizat in «între
gime la Miercurea-Ciuc, a 
trecut cu brio toate 
de încercare.

— în același an, 
octombrie — ne 
Fiilop Ștefan — am avut 
marea cinste ca întreprin
derea noastră să fie vizita
tă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. A fost, vă pot 
spune cu mina pe inimă, o

vizită istorică. Pentru 
atunci a fost semnat, 
fapt, certificatul de naștere 
al întreprinderii noastre. Al 
întreprinderii de tractoare 
Miercurea-Ciuc. Benefici
ind de mari fonduri de in
vestiții, am construit o 
nouă hală de producție, noi 
secții și ateliere. Aș dori 
să remarc în mod deosebit 
faptul că toate capacitățile 
nou create sint dotate cu 
mașini și utilaje la nivelul 
tehnicii de virf.

— Apoi, am început să 
pregătim muncitori și spe
cialiști aici, la noi — inter
vine în discuție Aurel Si
ma, inginerul-șef al între
prinderii. Avem un liceu 
industrial și o facultate se
rală de subingineri. Uzina 
crește, tehnologiile sint 
dintre cele mai perfecțio
nate, așa că și oamenii tre
buie să fie la înălțime. Fa
bricăm în acest an mai 
bine de 4 500 de tractoare, . 
din care peste 70 la sută 
pentru 'export. Am încer
cat cu toții o vie satisfacție 
și mîndrie cînd am aflat 
vestea că tractorul nostru

Noul centru civic al municipiului Miercurea-Ciuc
Foto : Szakacs V. Șandor '

probele

în luna
spune

dețene. Firesc pentru el 
nu era o noutate. Ne-a 
vorbit și despre alte co- 

S.V.-445 a fost medaliat cu mune cu bogate și frumoa- 
aur la Țirgul internațional 
de Ia ‘Leipzig. Nti de mult, 
am trecut la fabricația de 
serie a primului tractor ro
mânesc pe șenile condus 
cu ajutorul volanului, do
tat cu motor diesel și cu 
ridicător hidraulic, destinat 
lucrărilor agricole executa
te în pante de pînă la 30 
de grade. Un tractor care 
este capabil să „copieze" 
terenul, să treacă elastic 
peste obstacole. în acest 
an, ne-am gîndit să-l 
facem și mai puternic, să 
aibă un grad și mai ridicat 
de stabilitate, confort și fi
abilitate. în momentul de 
față, eforturile specialiști
lor noștri sint concentrate 
la realizarea tractorului 
S.M.-l 000, pe care ni-1 
dorim cu performanțe teh- 
nico-funcționale superioare 
tuturor celorlalte 20 de 
tipuri realizate de noi pînă 
în prezent.

s§ tradiții în creșterea ani" 
mialelor, cum .șiniț 'Căpilni- 
ță, Bilbor, Tulgheș, Corbu, 
Atid, Șimonești, Mărtiniș 
și altele.

— Județul nostru — ne 
spune el — a ocupat in ul
timii ani locuri fruntașe pe 
țară in ce . privește contri
buția adusă la realizarea 
fondului de stat din gospo
dăriile populației. Zooteh
nia, ramură cu vechi și 
bogate tradiții in agricul
tura județului, beneficiază 
de condiții naturale dintre 
cele mai prielnice și de un 
substanțial sprijin din par
tea statului. S-au dat în 
folosință noi complexe mo
derne de creștere a păsă
rilor, porcilor, tăurașilor și 
mieilor, pentru a ne spori 
contribuția la realizarea

programului 
vizionare și 
fondul de 
toate că în 
nai am obținut . producții, 
animaliere și vegetale mult 
mai mari decit îh perioada 
precedentă, ele nu se ridi- 

, că incă la
taților și 
revoluții 
ce ne-am 
vaste lucrări de sporire a 
potențialului productiv al 
finețelor și pășunilor, prin 
realizarea de culturi inten
sive de furaje in fiecare 
unitate, printr-o. riguroasă 
și susținută activitate de 
selecție și ameliorare, prin 
ample lucrări hidroamelio- 
rative și 
ciare să 
torii ani 
stabile.
numai de noi, de felul cum 
ne vom face datoria toți 
specialiștii, toți lucrătorii 
ogoarelor.

Producfii agricole mari și stabile
Tot în aceste zile, am 

bătut și la poarta gospoda
rului Palko Gyorgy din 
Lunca de Jos — comună 
care în acest an a lansat 
chemarea la întrecere către 
toate comunele necoopera- 
tivizate din țară. Bucuroasă 
de oaspeți, gazda ne-a pre
zentat gospodăria cu cele 6 
vaci cu lapte, 3 viței, 30 de 
oi, 3 porci, zeci de păsări 
și iepuri de casă. Ne-am 
dat seama că Palkâ Gyorgy 
este unul din gospodarii 
pentru care creșterea ani
malelor constituie nu nu
mai o „meserie de o viață" 
— moștenită pe aceste me- 
leagiîri din tată în fiu — ci 
însuși rostul vieții lui. 
Acest om cu tîmplele că
runte îți vorbește cu atîta 
dragoste despre animale, de 
parcă ți-ar vorbi despre 
cele mai prețioase giuvae- 
ruri din lume :

— într-o noapte din iarna 
asta aspră, cu un ger nă- 
praznic de minus 36 de 
grade, n-am putut închide 
o clipă ochii. Am strins 
din casă toate păturile, 
șubele și tot ce am mai gă
sit și le-am înfășurat pe 
animale. Meseria de cres
cător de animale — îmi 
spunea mie tata, și așa le 
zic și eu copiilor mei —

este o meserie frumoasă, 
sigură și bănoasă, dacă o 
faci cu tragere de inimă 
365 de zile din 365 de zile 
ale anului.

Anul trecut, Păliră Gyorgy 
a predat pe bază de con
tract cu statul, între altele, 
11 652 litri lapte de vacă, 
pentru care a încasat peste 
30 000 lei.

Gospodari ca Palko 
Gyorgy, sint multi în co
muna Lunca de Jos. Bună
oară, Buri Imre din satul 
Valea Rece a predat la 
stat 6 tăurași de cite 450 
kilograme fiecare, toți în- 
grășați într-un timp re
cord, după „o rețetă pro
prie", din care nu lipsește 
nici ceasul deșteptător- 
pentru respectarea exactă 
a orelor „de masă".

Și exemplele ar putea 
continua. Nu întimplător, 
Lunca de Jos este o comu
nă fruntașă pe județ și pe 
țară in ce privește canti
tățile de carne și lapte li
vrate statului. Efectivele 
de animale au crescut fată 
de ’anul trecut cu 580 de 
bovine, 400 porcine, cu 
sute'de oi.

I-am relatat cele consta
tate la Lunca de Jos ingi
nerului Lado Laszlo, direc
torul direcției agricole ju-

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18; (sala „Vasilescu", 11 07 57): 
Comedie de modă veche — 18.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele a- 
firmării artistice0. Doina Fodor — 
vioară, Ruxandra Constantinovici — 
vioară —• 17,30; (Ateneul Român) : 
„Marile aniversări ale anului muzi
cal 1985. Tricentenar BACH--IlAN- 
DEL. Concert vocal-simfonic. Dirijor: 
Mihai Brediceanu — 19.
© Opera Română (13 18 57) : Travia- 
ta — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
Fair Lady — 18,30.
O A.R.I.A. (la Palatul sporturilor și 
culturii) : Concert extraordinar de 
muzică disco cu „MIDDLE OF THE 
ROAD" (Marea Britanic) — 17; 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem

de hutoapro- 
la livrările la 
stat. Dar, cu 

actualul cinci -

nivelul posibili- 
cerințelor noii 
agrare. Iată de 
propus ca prin

îmbunătățiri fun- 
obținem in urmă- 
producții mari și 

Aceasta depinde

Se construiește mult, frumos, 
durabil

Ne aflăm în biroul arhi
tectului șef Ajtony Lâszlo, 
în noul sediu politico-ad- 
minist-rativ al județului, 
înălțat în noul centru ci
vic al municipiului Miercu
rea-Ciuc. Privim de la 
geam salba de ansambluri 
nou construite. Superbă 
panoramă ! De jur-impre- 
jur, dealurile coborîte din 
masivele Harghitei, cu ver
dele etern al pădurilor de 
brazi, străjuiesc blocurile 
zvelte, cu acoperișuri în 
șarpantă, cu balcoane fru
mos ornamentate și cu 
spatii comerciale Ia parter, 
grupate cu chibzuință edi
litară și ‘ simț estetic. Tîr- 
gușorul somnolent de odi
nioară și-a pierdut cu de- 
sâvirșire și pentru totdeau
na ridurile bătrîneții. Cu 
fața întoarsă spre soare, 
Miercurea-Ciuc a devenit, 
practic, un oraș nou, înflo
rit»/.

— Cîte cartiere noi are 
acum orașul ? — îl între
băm pe arhitectul șef.

— Păi, să le luăm pe 
rînd. Din 1965, adică din 
anul Congresului al IX- 
lea, adică de cînd am în
ceput, practic, să construim 
într-un ritm cum n-am 
mai construit niciodată, au 
fost înălțate cartierele 
„Gării", „Bălcescu", „Le- 
nin", „Grivița Roșie", „Pa

tinoarului", „Tudor Vladi- 
mirescu", „Frăției", „Spi
cului" și „Harghita", la 
care se adaugă „Zona cen
trală", realizată in întregi
me în actualul cincinal, o 
mindrie a tuturor cetățeni
lor din Miercurea-Ciuc, 
care au contribuit la înfru
musețarea ei prin sute de 
mii de ore de muncă pa
triotică.

— Cum vede arhitectul 
această nouă zonă centra
lă a orașului ?

— Este încununarea tu-

turor realizărilor edilitare 
precedente.. Este, dacă 
vreți, „coloana vertebrală" 
â structurii arhitecturale a’"" 
acestui oraș de la poalele 
Harghitei, care, lăsîrid la . 
6 parte modestia, stă acum . 
alături cu demnitate între 
cele mai frumoase orașe 
ale României socialiste. 
Tot ce am construit aici 
poartă pecetea unicatului, 
prin adoptarea de soluții 
constructive îndrăznețe a- 
decvate climei din această 
parte a tării. Acoperișurile 
clădirilor sînt executate 
din țiglă, balcoanele din 
lemn, fațadele din cără
mizi... Aceasta prezintă în
semnătate nu numai pe 
plan estetic, prin „jocul" 
formelor, volumelor și cu
lorilor, ci și sub aspect e- 
conomic, întrucît toate ma
terialele respective provin 
din valorificarea la scară 
superioară a resurselor lo
cale.

— Cite Apartamente s-au 
realizat în/județ in acești 
douăzeci de ani de istorie 
nouă ?

— Peste 40 000 de apar
tamente in blocuri moder
ne și confortabile, care au 
făcut, ca orașele și satele 
harghitene să aibă acum 
chipul frumos al tinereții, 
al primăverii. Lor li se a- 

. daugă numeroase alte edi
ficii de învățămînt, cultu
ră și sănătate, magazine 
comerciale și unități pres
tatoare de servicii, com
plexe sportive și zone de 
agrement, intr-un cuvînt 
— o zestre edilitară tot 
mai bogată, pe măsura 
creșterii continue a calită
ții vieții.

/

de față am stăruit doar asuFirește, in însemnările de fată am stăruit doar asu
pra citorva din multitudinea de itinerare ale muncii 
și creației socialiste intr-un județ care va cunoaște 
și în cincinalul viitor, așa cum prevăd hotăririle Con
gresului al Xlil-lea, o puternică dezvoltare economică 
și socială, rod al politicii partidului nostru de repar
tizare teritorială armonioasă. a forțelor de producție. 
Este de ajuns să amintim că in 1990 valoarea pro
ducției industriale va ajunge la peste 20 miliarde lei. 
Prin realizarea unui volum de investiții de peste 11 
miliarde lei, vor fi puse in funcțiune noi capacități 
de producție, se va asigura dezvoltarea și moderniza
rea unităților existente, iar in agricultura județului 
se vor obține producții tot mai mari și stabile. Prin 
grija permanentă a partidului și statului, prin munca 
in strinsă frăție și unitate a harghitenilor români și 
maghiari, orașele și satele iși vor spori zestrea social- 
edilitară cu noi construcții de locuințe, așezăminte de 
cultură, invăț.ămînt și sănătate, vor deveni tot mai 
înfloritoare.

I. D. KJSS
corespondentul „Scinteii

brie — 18; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : într-un parc pe o bancă — 
18.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Atenție, se filmează — 19.
© Teatrul de comedie (16 64 60) :
Cîrtițele — 18.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița în sac — 18; (sala 
Studio) : Sentimente și naftalină — 
18,30.
O Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 18,30: 
(sala Giulești, 18 04 85) : Jean, fiul 
lui Ion — 18.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, 
sînt al dv. ! — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Dragoste Ia prima vedere 
— 18.30.
@ Ansamblul „Rapsodia română*4 
(13 13 00) : Pe ulița satului — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) r 
Și dacă se invîrtește — 9; Albă ca 
Zăpada și cei 7 pitici — 15; 18'
© Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) :

Făt-Frumos din lacrimă — 15.30;
(sala „Vasilescu") ; Nu vorbiți în 
timpul spectacolului — 15.30.
© Estrada Armatei (șala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada în croazieră — 18.

cinema
© Sose'sc păsările călătoare : SCA
LA (11 03 72) - 9; 11,30; 14; 16,30;
19, FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 15; 
17; 19.15, GLORIA (47 46 75) — 8; 10; 
15; 17; 19.
© Rămășagul: LUMINA (14 74 16) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19. GRIVIȚA 
(17 03 58) — 9; 11 : 13: 15; 17- 19.
© Concurs : STUDIO (59 53 15) — 
- 9,30; 11.30; 13.30: 15.30: 17,30: 19.30. 
0 Iarba verde de acasă : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13: 15; 17: 19. 
© Povestea pantofiorului de aur — 
9; 11; 13; 15.15; 17. Adela — 18,45:
DOINA (16 35 38).
© Răpirea fecioarelor : DACIA 
(50 35 94) - 9: 11; 13; 15; 17; 19, LIRA 
(31 71 71) — 15; 17; 19.

© Rideți ca-n viață : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19.
© Fapt divers : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19.
© Lovitură fulgerătoare — 9; 11; 13; 
15, O lumină la etajul zece — 17; 19: 
COSMOS (27 54 95).
© Viteza : SALA MICĂ A PALATU
LUI - 17.15: 19,30. MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19.
@ Săptămina nebunilor — 15; 17,
Pisicuța de catifea — 19 : FLACĂ
RA (20’33 40).
© Pirații secolului XX : BUZEȘTI 
(50 43 58) - 10; 12; 14: 16; 18.
G Frați de cruce : FESTIVAL 
(15 63 84) - 0; 11; 13: 15; 17; 19, EX
CELSIOR (65 49 45) - 9: 11: 13; 15; 
17; 19.
© Vraciul; UNION (13 49 04) — 8.45; 
13,30: 16; 18.30. VOLGA (79 71 26) - 9: 
12; 15: 18.30.
© Aii Baba și cei 40 de hoți : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18,30.
© Neînvinsul : FERENTARI (80 49 85)
— 15: 17; 19.
© Pastorala eroică : PACEA (71 30 85)
— 15: 17: 19.
© Surorile medicale : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Elene, ambasadorul acestei 
țări la București, Dimitrios Serbos, 
a oferit miercuri la amiază, o re
cepție.

Au participat Gheorghe Pană, 
primarul general al Capitalei, Ion 
Avram, viceprim-ministru al guver
nului, miniștri, reprezentanți ai u- 
nor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

*

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Constantin Olteanu. l-a pri
mit, miercuri după-amiază, pe gene
ralul John W. Vessey jr„ președin
tele Comitetului întrunit al șefilor de 
State Majore al S.U.A., care efec
tuează o vizită în Republica Socia
listă România.

A participat David B. Funderburk, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al S.U.A. in România.

-Ar
La cinematograful „Studio" din Ca

pitală a avut loc, miercuri, „Gala 
filmului indian" cu lung-metrajul 
„Orizonturi diferite", film de pro
fundă analiză psihologică și socială, 
inspirat din actualitate. Noua mani
festare cinematografică este o expre
sie a relațiilor de colaborare cultu- 
ral-artistică promovate intfe cele 
două țări.

Au luat parte reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ministerului Afacerilor Ex
terne, Centralei România'fiim, Aso
ciației cineaștilor, oameni de artă și 
cultură, un "numeros public.

Au participat, de asemenea, Har 
Dev Bhalla, ambasadorul Indiei ia 
București, și membri ai ambasadei, 
precum și șefi de mi'iuni diplomatice 
acreditați in țara noastră și membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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20,00 Telejurnal
20,15. Actualitatea tn economie. Pentru 

producții record în 1905 1 Camna- 
nia de primăvară — organizată 
exemplar 1

20,25 studioul tineretului ® Epoca 
■'Ceaușescu — temei al mtndrlei și 
demnității" noastre. Documentar 
© Tinerețea’ noastră la Înălțimea 

„...ațestul timp eroic. Program de 
muzică și- poezie ® A.I.T. '85. O 
deviză generoasă pentru tineretul 
lumii. Participare, Dezvoltare, 
Pace © Serial științific : „Călă
torie în Univers" ® Melodiile ti
nereții — program alcătuit din 
cele mai apreciate melodii ale 
lunii martie ® îndeplinim Direc
tiva Comandantului Suprem. Re
portaj prezentînd aspecte din 
pregătirea politică șl de luptă a 
ostașilor © Itinerar eroic. Evoca
re a unor momente ale participă
rii armatei române pe frontul an
tihitlerist

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 martie, ora 20 — 31 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi tn general Instabilă în prime
le zile, apoi se va ameliora. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie, care 
vor avea ș’i caracter de aversă, iar în 
zonele deluroase din nordul țării — șl de 
lapoviță și ninsoare. Precipitațiile vor 
fi locale în jumătatea de nord a ță
rii și cu o frecventă mai redusă în 
sud. Vîntul va sufla moderat, eu In
tensificări locale, la început din sud- 
vest, apoi din nord-vest. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse între minus 
1 și plus 9 grade, mai coborîte în a 
doua parte a Intervalului în jumăta-* 
tea dfe nord a țării, iar cele maxime 
între 7 șl 17 grade, izolat mai ridicate 
In sud. Dimineața, pe alocuri, se va 
semnala ceață, în Bycurești : Vremea 
va fl schimbătoare, eu cerul temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă dura
tă. Vînt moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 3 și 6 grade, iar 
cele maxime intre 13 și 16 grade.

Prin tradiție, în luna martie, Leip- 
zigul capătă o dimensiune interna
țională. Tîrgul organizat aici în pri
ma lună de primăvară concentrează 
atenția cercurilor economice și de 
afaceri din întreaga lume. Deviza 
insăși a tîrgului — „Pentru comerț 
mondial neîngrădit și pent.ru progres 
tehnic" — definește în chip sugestiv 
țelurile acestei manifestări econo
mice anuale.

Și anul acesta, la Leipzig au ex
pus produsele lor firme din zeci de 
țări ale lumii; tîrgul a prilejuit o 
mai bună cunoaștere >a realizărilor 
tehnico-industriale, ca și. a posibili
tăților de colaborare, ceea ce și-a 
găsit reflectare in încheierea unui 
mare număr de contracte bilaterale.

Desigur, cele mai bogat reprezen
tate au fost produsele țării-gazdă, 
care, prin diversitatea lor, au oferit 
o imagine complexă a transformări
lor uriașe petrecute în viața econo
mică și socială a R.D. Germane.

Se știe că, la sfîrșițul celui de-al 
doilea război mondial, se aflau 
în ruină orașe importante, ca 
Dresda, Berlin și Leipzig, dis
păruseră sub dărîmături 70 la 
sută din întreprinderile construc
toare de mașini ; echipamentul ener
getic era practic de nefolosit. In anul 
de constituire a R. D. • Germșne, 
structura economiei era deficitară, 
lipseau complet ramuri industriale 
esențiale, ca de 
exemplu, meta
lurgia și , con
strucțiile navale ; 
construcțiile de 
mașini erau slab 
reprezentate. Cu prețul unor mari 
eforturi, oameni» muncii, sub con
ducerea P.S.U.G., au trecut la o vas
tă activitate de reconstrucție.

Exponatele de la Leipzig, din pa
vilioanele rezervate, diferitelor ra
muri .ale economiei sînt cit se poa
te de sugestive în ce1 privește dru
mul parcurs în cele patru decenii. 
Producția industrială a crescut în 
mod constant, fiind în 1982 de circa
10 ori mai mare decit in 1950. 
Deosebit de semnificative sînt însă 
mutațiile survenite în structura 
economiei. Bunăoară, industria pro
duce aproape 60 la sută din 
venitul național și este principa
lul furnizor de mărfuri pentru ex
port Mașinile-unelte, mașinile tex
tile și poligrafice, laminoarele, insta
lațiile de fabricare a cimentului, e- 
chi.pamentele chimice, vagoanele de 
călători și navele se bucură de un 
binemeritat renume pe piețele ex
terne. Pilonul de bază al industriei
11 reprezintă insă sectorul electro- 
tehnic-electronic, care în ultimii 
zece ani a avut cel mai înalt ritm 
de creștere. în procesul dezvoltării 
economice s-au format oameni noi, 
de înaltă calificare, stăpîni pe tehni
ca modernă, pe care ei înșiși o pro
duc și o înnoiesc;

Despre preocupările P.S.U.G., ale 
guvernului R.D. Germane în ce pri
vește creșterea calității, a eficienței 
economice in actualul cincinal n<i-a 
vorbit, în cursul unei întîlniri, Giin- 
ter Schreiter, consilier în Ministerul 
Comerțului Exterior. „Mutațiile in
tervenite în evoluția pieței interna
ționale, schimbarea structurii cererii 
și a ofertei de mărfuri la începutul de
ceniului al IX-lea, ne spunea, au pus 
și pentru țara noastră problema dez
voltării intensive, a creșterii eficien
tei utilizării resurselor materiale și 
energetice și economisirii acestor re
surse, a sporirii productivității mun
cii. Pe același plan ca însemnătate 
situăm ridicarea calității și sporirea 
competitivității produselor. Practica 
a dovedit cît de păgubitor este să 
produci mărfuri care nu sînt căuta
te. Aceasta înseamnă a irosi ener
gie, materiale, forță de muncă. De 
aceea urmărim înfăptuirea unui 
amplu program de înnoire si moder
nizare a produselor. De exemplu, 
planul pe 1985 prevede sarcina deo
sebit de importantă a înnoirii a 30 
la sută din volumul producției, 
comparativ cu 1984“,.;

Una din direcțiile prioritare ale 
preocupărilor in domeniul progresu
lui tehnic o constituie microelectro
nica, fapt ilustrat și de afluența 
mare de vizitatori la pavilionul din 
cadrul Tîrgului de la Leipzig rezer
vat acestui sector. „Istoria" micro
electronicii in "R.D.G., ca' de altfel și 
pe plan mondial, nu este prea veche. 
Primul ■ tranzistor, pe bază de 
germaniu și siliciu, a fost fabricat 
în această tară abia în 1967, dar în 
1969 se fabrica deja primul televi

însemnări de călătorie

zor complet tranzistorizat. în 1976, 
ca urmare a hotărîrii conducerii 
P.S.U.G., s-a trecut la dezvoltarea 
producției și utilizării microelectro
nicii in scopul modernizării întregii 
activități productive, in aceiași an 
s-a produs și primul microprocesor. 
Astăzi, microelectronica este consi
derată a fi catalizatorul progresului 
tehnico-științific al întregii eco
nomii.

Trei mari combinate — Kombinat 
Mikroelektronik Erfurt, Kombinat 
Bauelemente Teltow și Kombinat Ke- 
ramische Werke Hermsdorf — pro
duc elemente electronice active și 
pasive. Principalul beneficiar este 
combinatul „Robotron" din Dres
da, d'ar produsele microelectronicii 
pătrund larg în toate unitățile eco
nomiei. Punctul de atracție in pavi
lionul microelectronicii l-a constituit 
sistemul CAD/CAM pentru concepe
rea și proiectarea de produse asis
tate de calculator, care permite spe
cialistului să economisească 70—80 
la sută din timpul necesar realizării 
unui nou produs.

Desigur, important este să se pro
ducă asemenea aparatură electroni
că de vîrf, dar sint pregătite unită
țile industriale să preia această teh
nică ? Este problema de la care a 
pornit o altă acțiune de mare im
portanță și care se încadrează în 
preocupările pentru perfecționarea 
și raționalizarea proceselor de pro
ducție din fiecare întreprindere. Tn 

acest scop, in 
fiecare oraș s-au 
înființat centre 
de informare ale 
combinatului „Mi
kroelektronik", a- 

vînd menirea de a analiza în fie
care întreprindere posibilitățile de 
aplicare a tehnicii microelectronice 
și a demonstra "practic aceste posibi
lități. De asemenea, industria micro- 
.electronică se orientează din ce în ce 
mai mult spre tipizarea și standar
dizarea microelementelor fabricate, 
care pot fi combinate în diferite mo
duri, corespunzător funcțiunilor do
rite. Evident, principala, destinație a 
produselor de microelectronică sînt 
roboții industriali.

Specialiștii cu care am discutat au 
ținut să sublinieze că implementarea 
microelectronicii implică schimbări 
și cerințe noi în formarea profesio
nală a muncitorilor și specialiștilor. 
De aceea, în școli superioare și uni
versități s-au profilat o serie de sec
ții pentru pregătirea celor ce vor 
lucra în această ramură.

Ilustrînd eforturile și rezultatele 
obținute pe plan mondial în electro
nică, în cadrul tîrgului. firme din 
mai multe țări ale lumii au expus 
produse ale acestei ramuri in plină 
ascensiune. România, participantă 

. tradi.țțdnală. ‘ la această manifestate 
economică jși ‘comerbială internațio
nală, â ex’pits, pe lingă mașini și uti- 

.laje de "înaltă'"e'o'mplexițate, proddse 
ale industriei metalurgice și alimen
tare . și un stand special cu produse 
electrotehnice și electronice, în
deosebi ale tehnicii de calcul. în 
legătură cu prezența tării noastre 
la Tîrgul de la Leipzig, tovarășul 
Giinter Schreiter ne-a declarat : 
„Pentru noi. cooperarea economică 
și, în general, legăturile comerciale 
cu România au o foarte mare im
portanță, cadrul deosebit de fructuos 
al acestora fiind stabilit în urma 
înțelegerilor dintre tovarășul Erich 
Honeckej și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Anul trecut, bunăoară, 
volumul total al schimburilor de 
mărfuri între țările! noastre a fost 
cu peste 9 la sută mai mare decît 
în anul 1983, ridicîndu-se la circa 1 
miliard de ruble. Din acest punct de 
vedere.- primele luni ale anului 1985 
arată un progres sensibil, ceea ce 
oferă certitudinea că volumul schim
burilor comerciale între țările noas
tre va fi și mai mare. Obiectul coo
perării noastre în producție îl for
mează îndeosebi produse ale indus" 
triei electrotehnice și optice și ar
mături, urmînd ca, în continuare, 
să începem o colaborare pentru fa
bricarea unor utilaje miniere".

...Microelectronică, roboți, mijloace 
de calcul -- sînt noțiuni des întîl- 
nite în discuțiile cu muncitori și 
specialiști din R.D. Germană. Ele! 
ilustrează preocuparea existentă în 
colectivele de. muncă pentru a răs-! 
punde sarcinilor stabilite de Parti
dul Socialist Unit din Germania! 
pentru progresul accelerat al econo-l 
miei, pentru continua dezvoltare so
cialistă a țării.

CorsîeSiu CÂRLAN

Administrația de Stat 
Loto-Pranosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 27 MARTIE 1985

Extragerea I : 16 31 41 10 34 24 
Extragerea a Il-a : 9 3 12 29 21 36 
Fond total de cîștiguri : 1 129 237

lei, din care: 96 805 lei, report Ia 
categoria 1.

© Ripa : POPULAR (31 15 17) — 15;
18.30.
© Nick Carter superdetectiv : CUL
TURAL (83 50 13) —'9; 11; 13; 15; 17; 
19.
© Miliția Intervine : PROGRESUL
(23 94 10) - 15; 17; 19.
O Provocarea dragonului : PATRIA 
(1186 25) - 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
BUCUREȘTI (15 61 54) -'9; 11; 13;
15; ,17: 19. MELODIA (11 13 49) - 9; 
11: 13: 15; 17; 19. -
© Ciclul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) - 
8.45; 11.45: 15: 18,15.
® Fluturii sint liberi ; CAPITOL 
(16 29 17) - 8.30; 10,45: 13; 15,15; 17,30; 
19.45.
© Jandarmul și extraterestrii : VIC
TORIA (16 28 79) - 9; 11; 13; 15; 17;
19.
© Iubirea are multe fete : FERO
VIAR (50 51 40) - 9; 12; 15; 18,30.
© Un șerif extraterestru : GIULEȘTI 
(17 55 46) - 9: 11; 13: 15: 17: 19, TO
MIS (21 49 46) - 9: II: 13; 15: 17: 19. 
FLAMURA (85 77 12) - 12; 14: 16: 18:
20.
© Aventuri tn Marea Nordului ; 
ARTA (213186) - 9: 11; 13; 15; 17; 
19.

In atenția 
automobilistilor9

.Deținătorii de autoturisme proprie
tate personală sint informați că du
minică, 31 martie 1985, pot să circule 
autoturismele cu număr de înmatri
culare fără soț, iar in duminicile 
lunii aprilie vor putea circula după 
cum urmează ; 7 și 21 aprilie, auto
turismele cu număr de înmatriculare 
cu soț ; 14 și 28 aprilie, autoturismele 
cu număr de înmatriculare fără soț.

Ținînd seama că la sfîrșițul acestei 
săptămîni și in cursul lunii aprilie 
circulația rutieră se va intensifica, 
automobiliștii amatori trebuie să dea 
dovadă de multă prudență, pentru a 
se readapta condițiilor de deplasare 
in ăfara localităților, să ruleze cu 
viteze ponderate, îndeosebi pe sec
toarele de drum care prezintă alter
nanțe de porțiuni uscate cu porțiuni 
umede, să nu se angajeze in depă
șiri riscante și nici în dublarea 
succesivă a mai multor autovehicule 
atunci cînd circulă in coloană. Aten
ție sporită se impune de-a lungul 
trecerii prin localitățile rurale, unde 
este ridicată afluența de pietoni, 
bicicliști, tractoriști și căruțași.

în scopul prevenirii accidentelor, 
este necesar, de asemenea, să se 
renunțe la parcurgerea unor trasee 
lungi și la mersul pe timp de noapte.

Deosebită precauție se cere auto- 
mobiliștilor începători, cărora li se 
recomandă, în plus, evitarea artere
lor aglomerate și încărcarea Ia limita 
maximă a autoturismelor.

înainte de pornirea în prima cursă 
cu autoturismele,’ se impune să se 
verifice atent starea și presiunea 
pneurilor, funcționarea eficientă a 
sistemelor de frînare. de iluminare- 
semnalizare, de climatizare și a șter- 
gătoarelor de parbriz.

Atitudine preventivă, permanentă 
trebuie manifestată față de pietoni, 
în special față de bătrîni și copii, 
pentru protejarea acestora de perico
lul accidentelor rutiere.

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL : în meci amical, 
România - Polonia 0-0

Ca și precedenta intîlnire amicala 
dintre reprezentativele României și! 
Poloniei (1983, Cracovia 2—2), meciul! 
desfășurat ieri, la Sibiu, in fața a 
20 000 de spectatori, s-a încheiat, de 
asemenea, la egalitate, 0—0. Scorul 
alb refiectă pe de o parte atenția 
ambelor formații pentru apărare,; 
dar și imprecizia jucătorilor noștri! 

. in fazele prielnice marcării puncte
lor. Echipa noastră s-a aflat mar 
mult în atac, a realizat cîteva situa
ții din eare putea inscrie, a ratat; 

. mai multe lovituri libere din poziții! 
relativ favorabile. Absențele unor 
jucători titulâri cum sînt Cămătaru, 
Ștefănescu și Klein au influența® 
foarte probabil randamentul forma
ției tricolorilor români.

Ieri, antj-enorii principali Antonii 
Piechniczek și Mircea Lucescu au 
început partida cu echipele :

Polonia — Cebrat — Pawlak, 
Zmuda, Wojcicki, Ostrowski — Pa- 
lasz, Buncol, Matys'ik, Komornicki — 
Dziekanowsckl, Urban. în repriza se-' 
cundă, nu mai jucat : Smolarek,! 
Prusik și Jalocha.-

România — Lung — Reidnic, Zare, 
. Iorgulescu. Ungureanu — Mateuț, 
Bolorji, Coraș, Hagi — Lăcătuș, Pițur- 
că. In repriza secundă au fost intro-! 
duși in formație Augustin, Suciu și! 
Bozeșan care i-au înlocuit pe Pițur-i 
că, Mateuț și, Lăcătuș.

Deci, în această repriză, „vîrfuri. 
de atac" au fost Coraș și Augustin,, 
in timp ce Suciu și Bozeșan au ju
cat in linia de mijloc.

Amințjm că următoarea intîlnire a: 
echipei noastre va fi una oficială, 
România — Turcia, din preliminari
ile campionatului mondial, intîlnire 
programată la Craiova, in ziua de 
miercuri, 3 aprilie. Se contează pe 
reintrarea căpitanului echipei. Cos- 
tică Șltelanescu, ca și a lui Cămă
taru.

pent.ru


Noi acțiuni și luări de poziție 
împotriva cursei înarmărilor

SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI IM8CU CEAUȘESCU i

SESIUNEA COMITETULUI CONSULTATIV AL 0. N. U. 
PENTRU ANUL INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI

NU — racheieîor cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul Belgiei

BRUXELLES 27 (Agerpres). — 
La chemarea Comitetului flamand 
de acțiune împotriva armelor nu
cleare, în localitatea Louvain a 
avut loc o demonstrație a tinere
tului împotriva amplasării rachete
lor nucleare americane cu rază

medie de acțiune pe teritoriul 
Belgiei. Mitinguri de protest împo
triva instalării de rachete nucleare 
in Belgia și pe ansamblul conti
nentului european s-au desfășurat 
și in cadrul unor facultăți ale Uni
versității catolice din Louvain.

„Să fie reduse arsenalele nucleare!"
PARIS 27 (Agerpres). — „Comite- stituții din mai multe orașe frân

tul celor 100“ din Franța a lansat 
o campanie de stringere de semnă
turi pe o petiție care cere interzi
cerea instalării armelor de distru
gere in masă 'și o reducere echili
brată a celor existente. Din comi
tetul amintit fac parte peste 100 
personalități ale vieții politice și 
științifice din Franța, care au ini
țiat numeroase acțiuni de luptă in 
favoarea păcii. Campania de sem
nături a început în școli și alte in-

„Țările Europei 
un rol mai activ

LISABONA 27 (Agerpres). — 
Lulnd cuvintul la Lisabona, pre
ședintele Portugaliei, Ramalho 
Eanes, a subliniat necesitatea re
ducerii încordării internaționale și 
a. arătat că țările Europei trebuie 
să joace un rol mai activ în întări-

ceze. La 23 iunie este programată 
o mare manifestație la Paris, la 
care vor participa delegați, din 14 
regiuni ale țării. Ei se vor pro
nunța împotriva armelor nucleare. 
Georges Seguy, purtătorul de cu- 
vint al comitetului, a declarat că 
planurile de militarizare a spațiu
lui cosmic reprezintă o nouă ame
nințare la adresa păcii și că trebuie 
acționat pentru a elibera omenirea 
de pericolul nuclear.

trebuie să joace 
în întărirea păcii"

rea păcii. Șeful statului portughez 
a salutat începerea tratativelor so- 
vieto-americane cu privire la arme
le nucleare și cosmice, exprimin- 
du-și speranța că ele vor contribui 
la diminuarea încordării interna
ționale.

Oamenii de știință avertizează

VIENA 27 (Agerpres). — La Viena 
continuă, sub președinția tovarășului 
Nicu Ceaușescu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 

' C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, lucrările celei de-a 
IV-a Sesiuni a Comitetului Consul
tativ al O.N.U. pentru Anul Interna
țional al Tineretului (A.I.T.), a cărei 
ordine de zi este consacrată exami
nării și adoptării „Liniilor directoare 
pentru programe de viitor in dome
niul tineretului".

în cadrul dezbaterilor generale a 
luat cuvintul reprezentantul tării 
noastre. Referindu-se la semnificația 
deosebită a celei de-a IV-a sesiuni 
— prima acțiune la nivel internațio
nal din sistemul O.N.U. în contex
tul marcării propriu-zise a Anului 
Internațional al Tineretului — vorbi
torul a arătat că numeroasele ma
nifestări consacrate A.I.T. contribuie 
la o participare mai activă a tinerei 
generații la soluționarea probleme
lor vitale ale umanității, la făurirea 
unui viitor pașnic și luminos pentru 
toate popoarele. în continuare a 
fost prezentată multitudinea de ac
țiuni organizate în țara noastră sub 
egida Comitetului Național pentru 
A.I.T. A fost reliefată, în special, 
recenta inițiativă privind organizarea 
în România. în perioada 3—6 sep
tembrie a.c., a Conferinței mondiale 
a Comitetelor naționale pentru A.I.T,. 
cu tema : „Tineretul anului 2000 —
Participare. Dezvoltare, Pace". Aceas
tă conferință va oferi prilejul unui 
larg schimb de experiență cu pri
vire la rezultatele obținute in înfăp
tuirea programelor de marcare a

A.I.T. la nivel național, regional și 
internațional și pentru dezbateri cu 
privire la locul și rolul tineretului 
în promovarea dezvoltării și păcii 
in lume.

Abordînd problema liniilor direc
toare pentru programe de viitor in 
domeniul tineretului, reprezentantul 
tării noastre a arătat că acestea tre
buie să devină un factor stimulator 
de acțiune, inspirație și evaluare 
pentru noi și ample acțiuni dedicate 
tinerei generalii de prețutindeni.

în cadrul dezbaterilor au mai luat 
cuvintul delegați din Nigeria, In
donezia, R.F. Germania, Olanda, 
Jamaica, R.P. Bulgaria, R.P. Chineză, 
Japonia. Norvegia, U.R.S.S., S.U.A.,
R.S. Cehoslovacă, R.S.S. Ucraineană.

Dc asemenea, au avut intervenții 
reprezentanți ai UNESCO, Orga
nizației Internaționale a Muncii, 
O.N.U.D.I., ai comisiilor regionale 
ale O N.U., precum și observatori din 
partea unor organizații neguver
namentale de tineret și studenți. 
Vorbitorii au apreciat în mod deo
sebit modul în care se marchează în 
prezent, la diferite niveluri. Anul 
Internațional al Tineretului sub de
viza „Participare, Dezvoltare, Pace", 
eforturile constante în vederea asi
gurării succesului acestei ample ma
nifestări consacrate problematicii ac
tuale a tinerei generații. în context, 
s-a subliniat necesitatea continuității 
preocupărilor O.N.U., ale statelor 
membre, ale organizațiilor și orga
nismelor internaționale cu privire la 
înfăptuirea unor programe consa
crate cerințelor specifice ale tine
rilor și soluționării lor adecvate.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Sub egida Academiei naționale de 
științe a S.U.A.. la Washington s-au 
deschis lucrările unei conferințe 
privind urmările unui eventual 
război nuclear. Chiar din prima zi a 
lucrărilor reuniunii, oamenii de

știință și specialiștii care au luat 
cuvintul au subliniat că orice 
schimb de lovituri nucleare intr-un 
eventual război va produce modi
ficări ireversibile in clima și 
atmosfera terestre.

Convorbiri româno-egiptene in problemele tineretului

ORIENTUL 
MIJLOCIU 

Ședința guvernului libanez
BEIRUT 27 (Agerpres). — Gu

vernul libanez de uniune naționa
lă s-a reunit, miercuri, in cadrul 
ședinței sale săptăminale., pentru a 
examina planul Consiliului militar 
superior privind modalitățile de 
dezangajare a milițiilor rivale de la 
linia de demarcație dintre estul și 
vestul Beirutului, unde s-au semna
lat. in ultimele zile, noi schimburi 
de focuri.

Primul ministru al Libanului, 
Rashid Karame, a chemat la întă
rirea unității și a cerut evitarea 
recurgerii la violență. El a subli
niat că reizbucnirile de violență con
stituie un mare pericol la adresa 
insăși a existenței țării.

Pe de altă parte, in sudul Libanu
lui. forțele de ocupație isrâeliene au 
efectuat un raid de represalii îm
potriva localității Sheour. In est de 
Tyr. a anunțat purtătorul de cuvînt 
al Forței interimare a O.N.U. din 
Liban. Timur Goksel. în cursul o- 
perațiunii lor. care a durat șapte 
ore, forțele isrâeliene au efectuat 
percheziții și au arestat 10 persoane.

CAIRO 27 (Agerpres). — în comu
nicatul comun semnat, de președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, și 
președintele Zairului, Mobutu Șese 
Seko, la încheierea vizitei oficiale a 
șefului statului zairez la Cairo, se 
reafirmă convingerea celor două țări 
că soluționarea justă a situației din 
Orientul Mijlociu impune recunoaș
terea drepturilor legitime și inalie
nabile ale poporului palestinian, in
clusiv a dreptului său la autodeter
minare — transmite agenția M.E.N. 
Cele două părți condamnă practica 
acaparării de teritorii prin re
curgerea la forță. Exprimînd îngri
jorarea față de escaladarea conflic
tului din zona Golfului, cei doi pre
ședinți lansează un apel Iranului și 
Irakului să pună capăt luptelor, un 
caracter deosebit de urgent avînd 
încetarea bombardării localităților și 
a obiectivelor civile.

Lucrările sesiunii Adunării Naționale
5

a Reprezentanților Populari a R. ?. Chineze
BEIJING 27 (Agerpres). — La 

Beijing au început lucrările sesiunii 
Adunării Naționale a Reprezentan
ților Populari a R. P. Chineze. în 
fața celor 2 712 deputați. premierul 
Consiliului de Stat. Zhao Zi.vang, a 
prezentat raportul de activitate ai 
guvernului, intitulat „Situația eco
nomică actuală și reforma structurii 
economice", informează agenția Chi
na Nouă. Trecînd in revistă rezulta

tele obținute, premierul chinez a 
arătat că 1984 a fost un an in care 
s-au înregistrat rezultate tot mai 
bune pe plan politic, economic, cul
tural și in alte domenii de activita
te. Pe plan extern, a arătat vorbi
torul, China a continuat să dezvol
te relațiile de prietenie cu alte sta
te. pe baza principiilor coexistenței 
pașnice, și să contribuie la menține
rea păcii în lume.

In sprijinul acordării independenței Namibiei
BRAZZAVILLE 27 (Agerpres). — 

Luînd cuvintul la Seminarul interna
țional consacrat intensificării acțiu
nilor internaționale în direcția acor
dării independenței Namibiei, care 
se desfășoară la Brazzaville, minis
trul de externe al Republicii Congo, 
Antoine Ndinga-Oba, s-a pronunțat 
pentru elaborarea unor măsuri con
crete destinate să izoleze regimul 
rasist de la Pretoria pe plan politic, 
economic și în alte domenii. De 
asemenea, el a relevat rolul pe care 
trebuie să-l joace O.N.U., in special 
Consiliul O.N.U. pentru Namibia, 
in procesul decolonizării acestui te
ritoriu.

La rindul său. secretarul general 
al Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Andimba 
Toivo Ia ToiVo, a reclamat încetarea 
sprijinului acordat regimului de la 
Pretoria de către unele țări occiden
tale. Autoritățile spd-africane — a 
spus el — deschid porțile Namibiei 
pentru pătrunderea companiilor 
transnaționale, care jefuiesc fără 
milă bogățiile sale naționale. Liderul 
S.W.A.P.O. s-a pronunțat pentru 
convocarea Consiliului de securitate 
al O.N.U. în vederea analizării si
tuației din Namibia.

RELATĂRILE AGENȚIEI FRANCE PRESSE

Zi de protest național în Franța 
împotriva xenofobiei și rasismului în urma uciderii 

și maltratării unor muncitori imigranți

Zonă denuclearizată
TOKIO 27 (Agerpres). — Autori

tățile cartierultți Sinagalva din 
Tokio, unde trăiesc 350 000 de oa
meni. au adoptat decizia de a pro
clama această parte a capitalei ni
pone zonă fără arme nucleare. S-a 
hotărît, de asemenea, să fie trans-

în capitala niponă
mise parlamentelor și guvernelor 
țărilor membre ale O.N.U. „Decla
rația antinucleară de la Sinagawa", 
care conține un apel la intensifica
rea luptei pentru interzicerea ar
melor de exterminare în masă.

VIENA 27 (Agerpres). — To
varășul Nicu Ceaușescu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, s-a intilnit, 
la Viena, cu prilejul participării la 
lucrările celei de-a IV-a Sesiuni a 
Comitetului Consultativ al O.N.U. 
pentru A.I.T., cu Abdel Ahad Gamal 
cl Din, președintele Consiliului 
Suprem al Tineretului și Sporturilor 
din R.A. Egipt.

în cursul întrevederii a fost evi
dențiat interesul comun pentru dez
voltarea și in viitor a cooperării 
dintre organizațiile și organismele

de tineret din Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Egipt, 
în spiritul bunelor relații statornicite 
între cele două țări și popoare, pe 
baza înțelegerilor convenite la cel 
mai înalt nivel. De asemenea,, s-a 
exprimat dorința reciprocă de a in
tensifica preocupările în vederea 
marcării cu succes, la diferite nive
luri, a Anului Internațional al Ti
neretului — „Participare, Dezvoltare, 
Pace", precum și a asigurării, și 
după 1985, a continuității eforturilor 
și preocupărilor în domeniul politi
cilor și programelor consacrate tine
rei generații.Pentru soluționarea pe cale pașnică a diferendelor din America Centrală

CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager
pres). Intr-o alocuțiune rostită la 
Ciudad de Mexico, președintele Ar
gentinei, Raul Alfonsin, a reafirmat 
sprijinul țării sale față de eforturile 
Grupului de la Contad'ora consacrate 
reglementării pe cale pașnică a difi
cilelor probleme din America Cen
trală . — relatează agenția Prensa 
Latina.

OSLO 27 (Agerpres). — La Oslo 
s-a anunțat oficial crearea Comite-

tului de pregătire a unui marș in
ternațional in sprijinul rezolvării 
pașnice a problemelor care confrun
tă țările din America Centrală. Ac
țiunea este inițiată de partizanii pă
cii din Norvegia. Potrivit intenției 
organizatorilor, participanții la marș 
vor traversa țările din zonă — Pa
nama, Costa Rica, Nicaragua, Hon
duras, Salvador și Guatemala. Ac
țiunea va începe în luna decembrie 
1985; la Ciudad de Panama.

Noi fonduri pentru
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

Camera Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a adoptat, cu 219 voturi 
contra 213, alocarea de noi fonduri 
pentru continuarea controversatului 
proiect de realizare a sistemului de 
rachete „MX“, relatează agențiile 
americane de presă. Votul din Ca

rachetele
mera Reprezentanților coincide cu 
publicarea rezultatelor unui sondaj 
potrivit căruia majoritatea america
nilor (aproximativ 53 la sută) se 
pronunță pentru reducerea substan
țială a cheltuielilor militare ale 
S.U.A.. principala cauză a deficitu
lui uriaș al bugetului federal.

Companiile transnaționale supun unei exploatări 
acerbe țările în curs de dezvoltare 
Concluziile unui raport al Secretariatului O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager
pres). — Companiile transnaționale 
supun unei exploatări acerbe resur
sele umane și materiale din țările 
in curs de dezvoltare în care iși 
desfășoară activitatea —Isc subli
niază intr-un raport al Secretariatu
lui O.N.U. referitor la operațiunile 
acestor corporații. Companiile trans
naționale, se subliniază în docu
ment, sint principalele deținătoare 
de resurse financiare la nivel mon
dial. Potrivit datelor existente, ‘la 
sfîrșitul anului 1983 volumul inves
tițiilor de capital străin în lume era 
apreciat la 625 miliarde dolari, din 
care un sfert in economia țărilor în 
curs de dezvoltare. în același timp, 
datoria externă a țărilor in curs de 
dezvoltare, care a crescut din 1970 
pină în 1983 de peste opt ori, este 
apreciată la 810 miliarde dolari, fiind

de 2,5 ori mai mare față de încasă
rile din export ale țărilor debitoa
re. în 1983, aceste țări erau nevoite 
să restituie doar ca dobîrizi Ja cre
dite o sumă de 56 miliarde dolari, 
reprezentînd 18 la sută din încasările 
lor din ekport.

Corporațiile transnaționale conti
nuă . să exercite un control asupra 
desfacerii și prelucrării materiilor 
prime. Ele controlează, totodată, cea 
mai mare parte a exportului de pro
duse ale industriei prelucrătoare din 
țările în curs de dezvoltare.

Acaparând piața acestor state, com
paniile transnaționale împiedică, în 
același timp, așezarea relațiilor eco
nomice internaționale pe baze echi
tabile și ridică in fața exporturilor 
țărilor în curs de dezvoltare bariere 
protecționiste.

Evoluția conflictului dintre Iran și Irak
Apel al secretarului general 
al O.N.U. pentru încetarea 

atacurilor asupra 
obiectivelor civile

TEHERAN 27 (Agerpres). — Ar
tileria iraniană a lansat o nouă ra
chetă asupra capitalei irakiene in 
noaptea de marți spre miercuri — 
transmite agenția IRNA. Agenția 
adaugă, totodată, că un avion ira
kian a lansat o rachetă, în noaptea 
de marți spre miercuri, asupra unei 
suburbii a Teheranului.

BAGDAD 27 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar a anun
țat la Bagdad că, in noaptea de 
marți spre miercuri, avioane de 
luptă irakiene au efectuat raiduri 
de bombardament asupra Tehera
nului și a localităților Qavzin și 
Kashan, din nordul și centrul Ira
nului.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager
pres). — Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
avut în ultimele zile contacte cu re
prezentanții Iranului și Irakului, că
rora le-a prezentat propuneri pentru 
■dezamorsarea actualei escalade a 
luptelor și încetarea ostilităților. El 
a adresat un apel insistent ambelor 
părți pentru încetarea imediată a 
atacurilor asupra obiectivelor civile.

Agențiile de presă precizează că 
Javier Perez de Cuellar va face, in 
perioada 30 martie — 8 aprilie, un 
turneu in zona Golfului, in cursul 
căruia va examina din nou modali
tățile de soluționare pe cale pașnică 
a conflictului.

„Organizarea de adunări de pro
test in școli, trimiterea de petiții, 
difuzarea de manifeste și. afișe, 
păstrarea unui minut de tăcere }n 
uzine și localuri publice au marcat 
in Franța — după cum relatează 
agenția FRANCE PRESSE — o zi 
națională de protest împotriva 
xenofobiei și rasismului in urma 
uciderii unui marocan de către doi 
tineri -care nu iubeați pe arabi». 
Acțiunea a fost organizată sub 
egida asociației «S.O.S. rasismul», 
creată acum trei luni și care se 
bucură de cel mai larg sprijin la. 
scara întregii țări. Sindicate și 
partide politice de stingă, ca și di
ferite organizații de- apărare a 
drepturilor omului s-au asociat la 
această acțiune, denunțind ascen
siunea din ultimul timp a extremei 
drepte xenofobe, care se pronunță 
împotriva muncitorilor imigranți.

Cazul muncitorului marocan Azi.z 
Madalz, in virstă de 28 de aid, ucis 
cu singe rece la Mantou (sud-estul 
Franței) cu focuri de carabină, la 
sfîrșitul săptămânii trecute, nu este 
singular. In cursul lunii februarie, 
la Rouen, un șomer marocan a fost 
sălbatic torturat șl grav rănit de 
către mai mulți tineri, care au de
clarat că -au vrut, să stirpească un 
arab pentru a fi de exemplu celor
lalți». I

Asasinatul, de la Manton și ate I 
latul de la Rouen fac parte <ii>| 
tr-un adevărat val de atacuri ral „ 
siste, in special de la. activizare^' 
organizației de extremi dreaptă 
Frontul național, care are drept lo
zincă : -3 milioane de șomeri în
seamnă 3 milioane de imigranți de 
care trebuie să ne debarasăm»" — 
iși încheie relatarea agenția France 
Presse.

ucația pentru pace - important factor in promovarea 
climatului de înțelegere și colaborare internațională

în acest an, cînd omenirea aniver
sează 40 de ani de la victoria asupra 
fascismului, printr-o fericită co
incidență, pe toate meridianele are 
loc — ca urmare a generoaselor ini
țiative ale României — și marcarea 
Anului Internațional al Tineretului. 
O suită de manifestări care, reunind 
ca o punte învățăminte ale trecutu
lui și aspirații de viitor, evidențiază 
necesitatea eforturilor convergente 
pentru a feri generațiile prezente și 
cele ce vor urma de flagelul pustiitor 
al unui război nuclear. într-un ase
menea context, este frecvent sub
liniat imperativul edificării unui cli
mat de apropiere și înțelegere inter
națională, la făurirea căruia un rol 
însemnat revine promovării educa
ției în spiritul păcii, al prieteniei in
ternaționale.

A clădi viitorul cu res
ponsabilitate. In concepția 
României, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tineretului — ca puter
nică forță socială — îi sint necesare 
o serie de condiții pentru a-și în
deplini activ statutul în societate, la 
nivel pațional și internațional. In 
acest sens, pregătirea pentru viață și 
muncă nu poate fi separată de pre
gătirea de a acționa, în deplină cu
noștință de cauză, pentru salvgarda
rea păcii — bunul fără de care toate 
celelalte năzuințe nu se pot contura. 
De aici, responsabilitatea tuturor fac
torilor cu prerogative în domeniul 
tinerei' generații . de a întreprinde 
măsuri menite să genereze la tineri 
sentimente de pace și prietenie, de 
cooperare și securitate internațio
nală.

Tocmai pornind de la asemenea 
considerente realiste, România socia
listă a avansat de-a lungul anilor la 
Națiunile Unite, UNESCO, în alte 
foruri internaționale numeroase pro
puneri avînd drept obiectiv promo
varea unei educații cu adevărat uma
niste. Astfel, în urmă cu 20 de ani, 
Adunarea Generală a O.N.U. adopta, 
la inițiativa țării noastre, primul do
cument cu semnificații majore pri
vind tineretul : „Declarația cu pri

vire la promovarea în rindul tinere
tului a idealurilor păcii, respectului 
reciproc și înțelegerii între popoare". 
Documentul din 1965 — al cărui con
ținut iși păstrează și în prezent de
plina actualitate — relevă importan
ța educării tineretului pentru a 
„dobindi conștiința responsabilități
lor care îi vor reveni într-o lume pe 
care va fi chemat să o conducă". De 
atunci, alte numeroase inițiative, de
venite documente ale O.N.U. — cul- 
minînd cu proclamarea Anului In
ternațional al Tineretului — au pus 
în lumină virtuțile educației în spi
ritul păcii, al apropierii intre oameni 
și popoare.

în concepția țării noastre, educația 
pentru pace reprezintă o expresie 
complexă în perimetrul căruia se re
găsește activitatea a numeroase 
sfere și domenii sociale : familia, 
școala, organizațiile politice și cultu
rale, instituțiile guvernamentale etc. 
Fiecare, în felul său. iși poate aduce 
și trebuie să-și aducă contribuția 
specifică la formarea acelor trăsături 
indispensabile tinerilor ca forță im
portantă a luptei pentru pace.

Astăzi, mai mult ca oricînd, se 
impune combaterea, prin forme edu
cative corespunzătoare, a tuturor fe
nomenelor și mentalităților de înjo
sire a ființei umane, de invrăjbire și 
agresiune intre popoare. Apărarea 
păcii, încetarea cursei înarmărilor, 
în primul rind a celor nucleare, tre
cerea la măsuri efective de dezar
mare, stimularea sentimentelor de 
respect și stimă reciprocă, prețuirea 
înaltelor valori spirituale și mate
riale ale umanității sint doar cîteva 
din coordonatele majore ale efortu
lui educativ ce se cere a fi îndreptat 
spre creșterea unei tinere generații 
profund atașate idealurilor de pace 
și progres ale omenirii.

Răspîndirea în rindul tinerilor a 
unor asemenea idei este cu atît mai' 
necesară cu cit se adresează unei 
generații care nu a cunoscut în mod 
nemijlocit ororile războaielor mon
diale și care se află în plin proces 
de formare și afirmare în viața po
litică, economică și socială. în plus, 
nu trebuie uitat că în războaie —

mondiale, regionale sau locale — ti
nerii au fost nevoiți, de cele mai 
multe ori, să plătească cel mai greu 
tribut de singe, fără a fi consultați 
și în afara propriilor interese.

înarmările poluează con
științele. Accelerarea și extinde
rea cursei înarmărilor — ca expresie 
a politicii de forță, a neîncrederii și
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tensiunii — are multiple consecințe 
nefaste asupra condiției tineretului 
din lumea contemporană. Se știe prea 
bine ce imense pierderi de mijloace 
financiare, materiale și științifice re
prezintă pentru toate popoarele 
cursa nesăbuită a înarmărilor. Cu 
prilejul Anului Internațional al Ti
neretului, la reuniunile organizate 
cu ocazia acestui eveniment, cit și în 
studii recente ale unor specialiști au 
fost puse în evidență și acele laturi 
ale politicii de înarmare care, deși 
mai puțin cuantificabile, joacă un rol 
extrem de negativ asupra unor largi 
categorii de tineri. Pe bună dreptate, 
se apreciază că procesul de evaziu
ne, marginalizare și alienare care 
afectează numeroși tineri iși are 
cauze bine determinate în psihoza 
de război — ca însoțitoare perma
nentă a exacerbării stării de tensiune

și neîncredere din viața internațio
nală.

Pornind de la aceste realități dra
matice, organizațiile de tineret și 
studenți, în contextul A.I.T., înscriu 
între acțiunile de largă convergență, 
pe deasupra tuturor deosebirilor de 
afiliere politică, lupta împotriva 
cursei înarmărilor, care degradează in 
cel mai înalt grad situația și desti
nele tinerei generații ; ele se pro
nunță pentru adaptarea unor măsuri 
cu caracter educativ, profilactic, dc 
natură să-i ferească pe tineri de 
poluarea determinată de politica 
forței, dominației și agresiunii.

De la angajare la faptă, 
în documentele convenite în perspec
tiva pregătirii și marcării Anului In
ternațional al Tineretului, ideii de 
educație în spiritul păcii, al mai 
bunei cunoașteri mutuale între ti
neri i se acordă un loc priori
tar. Mai mult, ea a depășit sta
diul recomandărilor principiale, ge
neroase înscrise în „Declarația 
privind promovarea in rindul tinere
tului a idealurilor păcii, respectului 
reciproc și înțelegerii între popoare", 
fiind adîncită și concretizată cu pri
lejul reuniunilor regionale organi
zate în 1983, ale altor manifestări 
consacrate A.I.T. Astfel, in progra
mele concrete de măsuri și activi
tăți elaborate Ia reuniunile regionale 
pentru pregătirea A.I.T. se prezintă 
pe larg importanța deosebită a in
tensificării educării tinerei generații 
în spiritul păcii, al înțelegerii de 
către tineri a cauzelor războaielor, 
pentru implicarea lor directă în edi
ficarea unei lumi fără arme și con
flicte.

De pildă, în programul european 
privind măsurile de întreprins cu 
prilejul A.I.T., adoptat la Costinești, 
se subliniază răspunderea guvernelor 
pentru promovarea printre tineri a 
idealurilor de pace și înțelegere, ne
cesitatea conștientizării acestora asu
pra pericolelor cc-i amenință, ca și 
acordarea unei atenții sporite iniția
tivelor ce au drept scop întărirea 
păcii universale, dezarmarea, oprirea

cursei înarmărilor, reducerea stărilor 
eonllictuale, încurajarea implicării 
tinerei generații în mișcarea pentru 
atingerea acestor obiective.

Un fol major în promovarea, aspi
rațiilor de pace și înțelegere în rin
dul tinerei generații revine Comite
tului Consultativ al O.N.U. pentru 
A.I.T., al cărui președinte este to
varășul Nicu Ceaușescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al C.C. al U.T.C. Spiritul de. lucru și 
conlucrarea rodnică ce au prevalat 
pe durata dezbaterilor din acest or
ganism au permis identificarea unor 
căi și mijloace, unanim recunoscute, 
ce au aprofundat și dezvoltat anga
jarea statelor, a tuturor factorilor cu 
competență in domeniul tineretului, 
în vederea împlinirii aspirațiilor de 
pace ale tinerei generații, asigurării 
condițiilor pentru sporirea participă
rii acesteia la viața socială. în Pro
gramul de măsuri și activități pen
tru pregătirea și marcarea A.I.T.,. 
elaborat de Comitetul Consultativ și 
însușit de Adunarea Generală a 
O.N.U., se sugerează o paletă largă 
de orientări pentru crearea și con
solidarea atitudinilor pozitive ale ti
neretului față de problemele păcii, 
pentru activizarea luptei împotriva 
cursei înarmărilor și sprijinirea ini
țiativelor îp favoarea destinderii și 
păcii.

Fără îndoială, actuala sesiune de 
Ia Viena a Comitetului Consultativ 
al O.N.U. pentru A.I.T., a cărei 
principală sarcină încredințată de 
Adunarea Generală a O.N.U. este 
elaborarea unui proiect de linii di
rectoare pentru programe de viitor 
în domeniul tineretului. document 
menit să dea continuitate preocupă
rilor în materie de tineret, se va 
înscrie ca un nou și semnificativ 
moment pentru promovarea in lume 
a unor politici educaționale multidi
mensionale, care să-i orienteze pe 
tineri, să le stimuleze deschiderea 
spre făurirea unei lumi a păcii și 
conlucrării.

Ioan TIMOFTE

TRATATIVELE SOVIETO-AMERICA- 
NE DE LA GENEVA. După cum

I transmite agenția T.A.S.S., în ca
drul tratativelor sovieto-americane 
cu privire la armele nucleare și

I cosmice, la Geneva a avut loc, 
miercuri, reuniunea grupului de 
lucru privind armele strategice.

LA MOSCOVA s-au desfășurat
1 lucrările primei sesiuni a Sovietu

lui Suprem al R.S.F.S.R. în noua
I legislatură. Sesiunea a ales Prezi- 
I diul Sovietului Suprem și a consti

tuit Consiliul de Miniștri ale 
l R.S.F.S.R. Vladimir Orlov a fost 
I ales președinte al Prezidiului So

vietului Suprem al R.S.F.S.R., iar 
. Vitalii Vorotnikov, membru al Bi- 
| roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
I a fost reînvestit în funcția de pre

ședinte al Consiliului de Miniștri
I al republicii, anunță agenția 
I T.A.S.S.
, HOTĂRÎRE. La Sofia a fost dată 

publicității hotărîrea recentei ple-
I nare a C.C. al P.C. Bulgar, care a 

analizat problemele dezvoltării in-
I tensive a agriculturii și industriei 
| alimentare. Hotărîrea preconizează 

ca în perioada 1986—1990 volumul'
■ producției agricole să crească, in 

medie, cu cel puțin 2.3—3 la sută, 
' iar în industria alimentară să se 

realizeze un spor mediu de 3,5—4 
procente fată de cincinalul anterior.

I Una dintre direcțiile fundamentale 
de acțiune în aceste domenii —

I precizează agenția B.T.A. — este 
perfecționarea activității de apli
care in practică a celor mai noi 

. realizări ale științei și tehnicii, în
făptuirea revoluției tehnico-știin-

I țifice, în vederea asigurării unei 
dezvoltări intensive.

FILME ROMANEȘTI PREMIA
TE. Lă cea de-a 11-a ediție d 
Festivalului cinematografic inter- . 
național de la Santarem, Portuga- j 
lia, filmul românesc „Dreptate în I 
lanțuri" a obținut două importante ' 
distincții — Premiul special al- ju
riului „pentru valoarea artistică ș 
estetică", atribuit regizorului Dan 
Pita și Premiul criticii, acordat ac- •, 
torului Ovidiu Iuliu Moldovan, 
pentru interpretarea rolului prin- ‘ 
cipal. Juriul a acordat, de ase
menea, premiul I („Strugurele de I 
.aur") scurt-metrajului românesc I 
„Coconii de mătase", realizat de 
Liliana Petringenaru.

NUMIRE. Președintele S.U.A., ' 
Ronald Reagan, l-a numit oficial . 
pe generalul-locotenent in retrage
re Vernon Walters in funcția de I 
reprezentant permanent al S.U.A. 
la O.N.U., a anunțat purtătorul de I 
cuvint al Casei Albe, citat de 
agenția U.P.I. Pentru a deveni de
finitivă. numirea trebuie aprobată , 
de Senat.

„SANCȚIUNE" RASISTĂ. So
cietatea sud-africană de radio și I 
televiziune a anunțat că nu va mai | 
transmite melodii interpretate de 
cunoscutul cântăreț american de I 
culoare Stevie Wonder. Această | 
hotărîre a fost luată ca o „sanc
țiune" față do artistul american, I 
după ce acesta a dedicat premiul I 
„Oscar". primit recent pentru cel 
mai bun film muzical al anului 
1981. militantului pentru abolirea t | 
apartheidului șl discriminării ra
siale din Africa de Sud Nelson I 
Mandela, aflat în închisoare de I 
peste 20 dc ani.

TRECUTUL CARE ACUZA

I 
I

A fost remis în li
bertate condițională, 
înainte de termen, Pie
ter Menten, condam
nat in iulie 1980 la 10 
ani închisoare. Cine 
este Menten ? Pină în 
noiembrie 1976, el 
trăia liniștit în Olan
da, in somptuoasa sa 
vilă de lingă Amster
dam, dispunînd de o 
avere de milioane care 
îl ajutase să-și cultive 
imaginea unui rafinat 
amator și colecționar 
de opere de artă.

Viața idilică, a mi
lionarului a fost insă 
brusc tulburată, cind 
opinia . publică a fost 
informată de supra
viețuitori ai masacre
lor hitleriste că „paș
nicul" și „distinsul" 
proprietar al vilei de 
lingă Amsterdam par
ticipase activ intr-un 
„detașament de șoc" 
al trupelor SS la re
primarea, in 1945. a 
unor cetățeni evrei in 
teritoriile vremelnic o- 
cupate din răsăritul 
Europei și jefuise nu

meroase bunuri ale 
victimelor sale.

In fața probelor, jus
tiția olandeză a emis 
in 1976" un mandat de 
arestare, dar 
a incercat să 
fugind in 
Prins de poliția elve
țiană. a fost încarce
rat și extrădat apoi iu 
Olanda. Un tribunal 
din Amsterdam l-a 
condamnat in 1977 la 
15 ani închisoare. Dar 
avocații lui Menten, 
bine plătiți de milio
nar, au reușit să de

termine anularea sen
tinței inițiale. In fața 
protestelor opiniei pu
blice olandeze și inter
naționale,,cazul a fost, 
însă repus pe rol. 
Menten a primit în 
1980 o pedeapsă de 10 
ani închisoare. Din 
lipsă de probe — mai 
bine zis in lipsa... su
praviețuirii proprieta
rilor adevărați — co
lecțiile de artă ale 
acuzatului nu au fost 
confiscate.

La ieșirea din închi

Menten 
a cape, 

Elveția.
co
diri
se 
au

soare, fostul criminal 
nazist și-a anunțat in
tenția de a se stabili 
in Irlanda, unde dis
pune de o mare pro
prietate în localitatea 
Lembrybrian, in 
mitatul Waterford, 
sudul țării. Cum 
vede, milioanele 
fost bine plasate.

Atît doar că guver
nul. de la Dublin a ho- 
tărit, la 21 martie, să 
interzică lui Pleter 
Menten să se stabi
lească in Republica Ir
landa, in urma demer
surilor unor organiza- . 
ții și oamțni politici i 
din țâră. i

Se spune că uitarea ț 
este înscrisă, in legile 1 
omenești, ceea ce ține. ’ 
desigur, de domeniul ț 
firescului, al naturii ! 
omului. i

Dar nu în cazul l
zguduitoarelor crime ’ 
comise de naziști. A- ț
cestea nu pot, și nu i
trebuie, să fie. nici- 1
odată uitate ! ț

P. STĂNCESCU
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