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Intr-o atmosferă de puternică însuflețire patriotică, 

exprimări voința_ șț sentimentele de nețărmurită 

dragoste, de aleasă stimă și profund respect

ale întregului nostru popor

l NICOLAE CEAUSESCU
ALES DE MAREA ADUNARE NAȚIONALA

UNCTIA SUPREMA DE PREȘEDINTE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

sul solemn al președintelui
Nicolae Ceaușescu

sședinte al Marii

stimați tovarăși

:h, de Ia înalta t_ri- î noii legislaturi, a -, doresc, în primul ■ai calde mulțumiri îimii, iritelectualiță-' îuncii, fără deosebire gului popor, care, prin ie candidaților Frontu- nității Socialiste, și-au .credere și adeziunea la ii statului nostru socia- tărîri ale Congresului al dezvoltarea ecoriomico- , ridicarea patriei pe noi ;ie, bunăstare și progres, 
puternice, prelungite ; se 

.mg „Ceaușescu șî po-■geri a Frontului Democra- Socialiste constituie o nouă ■esie a forței democrației jrești-revoluționare, a trăini- noastre socialiste, a unității >or, care, sub conducerea >tru partid comunist, își fău- conștient propriul său viitor, âstare — viitorul societății so- imuniste ! (Aplauze puternice,iele realizări și îndeplinirea cu jgramului de făurire a societății multilateral dezvoltate sînt rezul- .îcii entuziaste, pline de abnegație ului popor, care, într-o deplină uni- iifăptuiește neabătut politica internă ,ternă a partidului și statului nostru, de ce, și în aceste momente solemne, nele mele gînduri se îndreaptă spre mimatul nostru popor — adevăratul făurițor toii istorii a României socialiste. (Aplauze 
irale puternice, prelungite ; se scandează 

lelung „Ceaușescu și poporul !“).Xcum, la începutul noii perioade de acti- ■te a Marii Adunări Naționale, doresc să ur întregul nostru popor că vom face

totul pentru înfăptuirea neabătută a hotărî- rilor Congresului al XIII-lea, a-programului de dezvoltare a patriei noastre, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregii națiuni,- înfăptuind astfel neabătut țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România. (Aplauze puternice, 
prelungite).De ,1a această» tribună a celui mai' înalt forum democratic ,al țării adresez cele' mai vii mulțumiri -Comitetului Central al:partidului, Consiliului Național al Frontului Democrației șt Unității Socialiste, Marii Adunări Naționale, care, în consens cu voința oamenilor muncii, a întregului nostru popor, au hotărît realegerea mea ca; președinte ■ al Republicii Socialiste România. 
(Aplauze și urale puternice, prelungite ; se 
scandează :. „Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“)•’Realegerea mea în funcția de președinte al Republicii ■ Socialiste România coincide cu împlinirea a 20 de ani de cînd partidul mi-a încredințat înalta răspundere de secretar general al Partidului Comunist Român. Au fost -ani de muncă intensă, de mărețe, realizări. Patria noastră a-străbătut un drum glorios de. înfăptuiri-, parcurgînd, într-o perioadă scurtă, mai multe etape istorice în înaintarea sa neabătută spre înaltele piscuri ale societății comuniste.Așa cum am declarat la Plenara Comitetului Central al partidului, dacă ar trebui — prin, abstract — să ne întoarcem în urmă cu 20 de ani, doresc să declar și în Marea Adunare Națională,' în fața întregului nostru popor, că în această înaltă funcție aș face totul pentru a merge pe aceeași cale, pentru că trebuie să fim pe deplin conștienți că, dacă nu am fi. înfăptuit industrializarea și dezvoltarea socialistă a agriculturii, dacă nu am fi așezat la baza acestor mărețe realizări cele mai noi cuceriri ale științei,' învățămîntului și culturii, ale cunoașterii umane în general, poporul nostru ar fi rămas în vechea stare de înapoiere, A trebuit să facem .eforturi, dar aceste eforturi au constituit singu

ra cale, pentru înălțarea României la situația de astăzi. Aceasta va constitui și în .viitor singura cale pentru victoria societății comuniste, pentru o viață demnă, liberă și ■ independentă a națiunii noastre ! 
(Aplauze și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu, eroism — 
România, comunismIată de.ee doresc .ca, de la această înaltă tribună, să asigur, partidul, întregul nostru popor, să vă asigur pe dumneavoastră, stimați, tovarăși deputați ai Marii Adunări Naționale,, că și în. viitor voi face totul pentru a-mi îndeplini în cele mai bune condiții înalta răspundere încredințată, că nu am avut, nu am și nu voi avea țel mai înalt, suprem decît slujirea cauzei partidului, a intereselor poporului nostru, ale întregii națiuni, cauza socialismului și .comunismului în România, a colaborării cu toate națiunile lumii, a păcii pe planeta noastră ! (Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung : „Ceaușescu 
— România, stima noastră și mîndria !“).

Stimați tovarăși deputați,Votînd pentru Frontul Democrației și Unității Socialiste, poporul nostru a votat pentru hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, pentru Programul partidului, pentru dezvoltarea economico-socială a patriei noastre în cel de-al 8-lea cincinal și pentru înaintarea ei fermă spre comunism.Votul dat candidaților Frontului Democrației și Unității Socialiste este votul dat pentru dezvoltarea mai puternică a forțelor. de producție și perfecționarea relațiilor sociale, pentru ridicarea economico-socială armonioasă a tuturor județelor și localităților patriei, pentru o viață tot mai bună și mai îmbelșugată, pentru o înaltă civilizație socialistă pe pămîntul României. 
(Aplauze puternice, îndelungate).Prin votul de la 17 martie poporul nostru și-a manifestat unanim hotărîrea nestrămutată de a face totul pentru înfăptuirea planului pe 1985 și a celui de-al 8-lea cincinal, a obiectivelor și sarcinilor celei de-a treia etape a reali-
(Continuare în pag. â III-a)
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„Jur să slujesc cu credință patria, să acționez 
cu fermitate pentru apărarea independenței, 
suveranității și integrității țării, pentru bunăstarea, 
și fericirea întregului popor, pentru edificarea 
socialismului și comunismului în Republica. Socialistă 
România!

Jur să respect și să apăr Constituția și legile țării, 
să fac totul pentru aplicarea consecventă a principiilor 
democrației socialiste, pentru afirmarea în viața 
societății a normelor eticii și echității socialiste!

Jur săi promovez neabătut politica externă de 
prietenie și alianță cu toate țările socialiste, de 
colaborare cu toate națiunile lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, pe baza deplinei egalități în 
drepturi, de solidaritate cu forțele revoluționare, 
progresiste de pretutindeni, de pace și prietenie 
între popoare!

Jur că îmi voi face întotdeauna datoria cu cinste 
și devotament pentru strălucirea și măreția națiunii 
noastre socialiste, a Republicii Socialiste România!"

Alegerea președintelui Republicii și solemnitatea învestituriiMarea Adunare Națională. . întrunită în prima sesiune a celei de-a IX-a legislaturi, a reales, vineri. 29 martie, într-o atmosferă de puternică Vibrație patriotică. într-o însufle- țito'are unanimitate, pe- tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general ' al Partidului Comunist Român, președintele Frontului Democrației ,și Unității Socialiste. în înalta funcție se președinte al Republicii {Socialiste România., Forul legislativ al țării a împlinit, astfel, vrerea întregii națiuni și a consacrat voința acesteia de a încredința pe mai departe destinele patriei celui mai iubit și stimat fiu al ei, care a pus și pune mai presus de orice binele și fericirea poporu-

lui din rîndul căruia s-a ridicat, independența. , suveranitatea și prosperitatea României socialiste, cauza socialismului și păcii.Reînve'stirea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca președinte al Republicii a întărit în mod strălucit actul fundamental al realegerii sale de către Congresul al XIII-lea. in suprema funcție de secretar generâl al Partidului Comunist Român, această opțiune istorică exprimind pregnant încrederea nestrămutata a întregului'popor în conducătorul încercat al partidului și statului nostru, precum și hotărîrea fermă de a-1 urma cu credință și devotament. în sțrînsă unitate, in măreața operă de edificare a socialismului și comu

nismului pe pămîntul patriei....Ora 10. Are loc solemnitatea alegerii președintelui Republicii Socialiste România. ce se desfășoară în rotonda -Marii Adunări Naționale, care a , găzduit atîte'a evenimente de . seamă ' din. viața poporului . nostru.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU este întîmpinat, la sosirea în sală. ’ cu ,multă căldură; cu puternice urale ' și ovații.Împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în lojile oficiale iau loc 'tovarășă Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscălescu. ■ Iosif Banc. Emil Bobu, Virgil Cazacii, Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion ' Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe,

Manea Mănescu, Paul Niculescu, Constantin Olteanu, Ghcorghe Oprea. Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Ghcorghe Rădulescu, Ilie Verdeț.în sală se află, alături de deputății aleși la 17 martie, numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători de instituții ’ centrale și organizații. obștești; reprezentanți ai oamenilor • muncii, personalități aie vieții noastre științifice, culturale și artistice.Da această memorabilă solemnitate participă. în fapt, prin intermediul transmisiilor directe ale posturilor noastre de radio și televiziune! întreaga țară. , ' .Sînt prezenți șefii' misiunilor dir

plomatice acreditați • la București, ''precum, și. corespondenți ai presei . străine.Propunerea Comitetului Central al Partidului . Comunist ■ Român și a Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste. : care întrunește- acordul deplin al întregii -noastre națiuni. de a realege , în funcția de președinte al Republicii. Socialiste România pe secretarul general al partidului. președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost prezentată Marii Adunări Na- ■ ționale de tovarășul Manea Mănescu. membru al. Comitetului Politic Exe- . I cutty al C.C. -al ■ P;C.R., prim.-v.ice- .' președinte al Consiliului Național al

Frontului Democrației și Unității Socialiste.Propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in înalta funcție de președinte al Republicii este primită cu imensă bucurie și satisfacție, cu profundă mindrie patriotică.Votînd unanim și entuziast pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, deputății și-au îndeplinit mandatul de onoare ce le-a fost încredințat de întregul nostru popor. Ei au reafirmat, în aceste clipe, unitatea de gind și de voință a tuturor fiilor patriei, sentimentele lor de nețărmurită dragoste, prețuire și recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea ce o

consacră, cu uriașă putere de muncă, înțelepciune și neasemuită dăruire, înfăptuirii celor mai nobile idealuri dc libertate, independență și progres ale poporului nostru, cauzei socialismului și păcii.Marea Adunare Națională proclamă, pentru a patra oară, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu ca președinte al Republicii Socialiste România, consfințind astfel dorința fierbin-» te ă întregii noastre națiuni.In sala domnește o atmosferă îri- suflețitoare, de vibrantă sărbătoare, caracteristică momentelor înălțătoare din istoria patriei. Deputății, și
(Continuare în pag. a Il-a)
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Calde felicitări 
adresate președintelui 

Republicii

Propunerea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, în funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste România
PREZENTATĂ DE TOVARĂȘUL MANEA MĂNESCU,
membru al Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R., 

prim-vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialistesolemn tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul României moderne, socialiste, care de 20 de ani, de cind se află în fruntea Partidului Comunist Român, este inspiratorul Î! și organizatorul mărețelor victorii ale poporului nostru în construcția grandiosului edificiu socialist al patriei. (Aplauze puternice, îndelungi).în conștiința națiunii române, personalitatea proeminentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu — ilustru conducător politic și de stat, luminat patriot, erudit om de știință și cultură — se împletește în mod dialectic cu magistrala sa activitate pentru împlinirea idealurilor supreme ale întregului popor de independentă și suveranitate, de progres și civilizație socialistă.Toate mărețele înfăptuiri ale poporului român, din cea mai rodnică epocă a istoriei noastre naționale, deschisă acum două decenii de Congresul al IX-lea al partidului, sînt profund legate de contribuția hotă- rîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia fundamentarea realistă și creatoare a programelor cu privire la dezvoltarea economică a tării, înflorirea continuă a științei, învăță- mîntului și culturii, perfecționarea democrației muncitorești-revoluționa- re. afirmarea puternică a personalității umane,' a căror exemplară transpunere in viață asigură, progresul și bunăstarea națiunii noastre socialiste. (Vii și îndelungi aplauze).Toți fiii tării nutresc cele mai alese sentimente față de eminentul nostru conducător, care a gîndit cu strălucire și-cutezanță drumul României prin ani și decenii, spre acel viitor de aur ce l-au visat străbunii. Pe acest drum de mărețe izbînzi este urmat cu credință și devotament de întregul partid, centrul vital, al societății noastre socialiste, de întregul popor român. (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Propunerea Conîitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Național al Frontului. Democrației și Unității Socialiste, cu privire la realegerea, în funcția supremă de președinte al României, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, constituie o puternică reafirmare a aprobării de către întregul nostru popor1 a istoricelor hotărîri ale Congresului al XlII-lea al partidului,

Oiiprată Mare Adunare Națională,Pe /acest loc i.stpric. . jntrat in. conștiința tuturor românilor, unde s-a înfăptuit uriireâ și s-a proclamat independența 'țării, reprezeritânții poporului — exprifftîfld)nVb!nta dgx’Șah1 țională — aveau să aleagă pe întîiul președinte al României — tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze îndelungate, urale ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).în decursul existenței sale eroice, Înțeleptul nostru popor a intuit întotdeauna pe marii săi conducători de țară. Prin alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român și in cea mai înaltă demnitate de stat, ca primul președinte al Republicii Socialiste România, s-a inaugurat o epocă glorioasă de progres și civilizație in patria noastră. Astăzi, în lumina anilor care au trecut si a celor ce vor să vie, această opțiune politică fundamentală a poporului își dovedește, prin mărețe înfăptuiri, importanța decisivă pentru destinele patriei noastre.în această zi memorabilă. îmi revine onoarea deosebită de a prezenta, în fața Marii Adunări'Naționale, propunerea unanimă a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, care întrunește acordul deplin al întregii noastre națiuni, de a realege în funcția de președinte al Republicii Socialiste România pe secretarul general al partidului, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, tribunul revoluționar al poporului — tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Vii și îndelungi aplauze, urale ; se scandează „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România !“).înalta reinvestire pe care sîntem chemați s-o adoptăm are ca puternic temei încrederea nețărmurită, stima profundă și recunoștința întregii noastre națiuni față de conducătorul iubit al partidului și al țării, a cărui titanică activitate revoluționară și patriotică acoperă peste o jumătate de veac din istoria contemporană a României.Propuherea pe care o prezint în , fața Marii Adunări Naționale șe constituie într-un înălțător omagiu ce îl aducem în acest moment 

care prefigurează viitorul luminos al României. întreaga noastră națiune dă expresie hotărîrii sale de nestrămutat de a transpune integral in viață cutezătoarele programe, menite să asigure edificării1 societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism — impresionantă operă revoluționară condusă de Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze puternice și îndelungi urale ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Marea Adunare Națională este chemată să aleagă în înalta funcție de președinte al țării pe creatorul politicii externe românești — apărătorul neînfricat al dreptului sacru al popoarelor la independență și suveranitate națională, la dezvoltarea economico-socială liberă, tovarășul Nicolae Ceaușescu — care și-a pus cu generozitate întreaga forță a gin- dirii sale originale, de strălucit om politic și de stat, neobosita sa activitate constructivă în slujba făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Pentru întreaga noastră națiune este un motiv de puternică satisfacție și de mîndrie patriotică faptul că președintele României, prin demersurile sale de larg ecou mondial, prin participarea activă la soluționarea marilor probleme ale vieții internaționale, a intrat în conștiința umanității ca promotor consecvent al înțelegerii, colaborării și cooperării între popoare, al cauzei nobile a păcii. (Aplauze îndelungi, repetate).Actul politic de însemnătate fundamentală al reinvestirii tovarășului Nicolae • Ceaușescu in funcția de președinte al Republicii Socialiste România se înscrie pentru totdeauna în istoria contemporană a tării ca un important moment de continuitate a procesului complex al dezvoltării societății românești pe noi culmi de progres și civilizație.Minunatul nostru popor, angajat în eroica epopee națională a edificării socialismului și comunismului pe pămîntul sacru al patriei, va dobîndi, prin muncă avîntată. noi victorii în înflorirea multilaterală a României, sub conducerea înțeleaptă a marelui și strălucitului nostru președinte, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze, urale, vii aclamații ; se scandează îndelung și puternic : „Stima noastră și mindria, Ceaușescu — România !“).

Omagiul adus președinteluiRepublicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de către Marea Adunare Națională
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE GIOSAN, 

președintele Marii Adunări NaționaleMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, președinte al Republicii Socialiste România,Marea Adunare Națională, consa- crind voința neclintită a întregii națiuni, atît de vibrant și însuflețitor manifestată pe tot cuprinsul patriei, v-a reînvestit astăzi — într-o desă- virșită unanimitate și cu solemnitatea cuvenită înălțătoarelor momente din istoria tării — pentru a patra oară, în suprema funcție de stat, de președinte al Republicii Socialisțe România ! (Aplauze puternice, îndelungi ; se scandează cu însuflețire „Ceaușescu și poporul !“).Este un eveniment cu profunde rezonanțe în conștiința întregii națiuni, care încununează în' chip atit de fericit actul politic fundamental al realegerii dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român și în cea de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Reînvestirea dumneavoastră ca președinte al Republicii, atît de fierbinte dorită de poporul clin mijlocul căruia v-ați ridicat, constituie întruchiparea profundei recunoștințe față de glorioasa și pilduitoarea activitate a celui care, de peste cinci decenii, cu gîndul și fapta, cu clarviziunea marilor făuritori ai istoriei și cu neasemuit patriotism, și-a dedicat întreaga viață grelei, dar măreței lupte pentru eliberarea socială și națională, pentju triumful adevărului și dreptății, progresului și prosperității întregii națiuni, pentru edificarea socialismului și comunismului pe milenarele noastre meleaguri. (Aplauze îndelungate).Prin votul nostru entuziast, care nu este decît vrerea națiunii, cinstim astăzi din nou, in această casă a țării. sub cupola ei încărcată de istorie, in spiritul celor mai scumpe tradiții românești, contribuția de inestimabilă însemnătate pe care o aduceți la făurirea vieții noi, la temelia căreia găsim încă de la început cutezanța gindului și luptei dumneavoastră revoluționare, care, ca nimeni altul, ați pus și puneți mai presus de orice binele și fericirea încercatului și gloriosului nostru popor, independenta și suveranitatea României, înălțarea ei pe trepte tot mai înalte de civilizație și progres.Omagiind faptele eroice ale bravului bărbat al țării, de care sînt indisolubil legate marile înnoiri care au schimbat atît de profund viața fiecărui locuitor al ei, ne îndreptăm gîndurile pline de venerație spre memorabilul moment al aniversării a două decenii de cind dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă aflați în fruntea destinelor națiunii române, epocă 

ce a înscris, pentru totdeauna, cu litere de aur, în istoria poporului român, cele mai luminoase pagini din îndelungata sa existență. (Vii aplauze).înțelegem astăzi mai bine ca Pricind profunzimea, justețea și realismul orientărilor date de dumneavoastră, excepționala capacitate de a previziona, care au făcut posibilă așezarea economiei naționale pe o puternică bază tehnico-materială, au generat avintul tumultuos al forțelor de producție, fără de care mărețele împliniri — legitimă mîndrie pentru toți fiii țării — nu ar fi fost realizabile și mersul nostru înainte nu ar fi avut o perspectivă atît de minunată-.Strălucita dumneavoastră gîndire politică și activitate practică, inepuizabila energie și putere de muncă au determinat dezvoltarea fără precedent a economiei și au făcut ca România să se prezinte astăzi ca o tară industrial-agrară cu o industrie puternică, modernă și o agricultură socialistă în plin progres, sub imperativul noii revoluții agrare — premise sigure ale mersului nostru continuu ascendent pe calea edificării celei mai drepte orînduiri.Dumneavoastră vă datorăm, mult stimate tovarășe președinte al Republicii. dezvoltarea echilibrată și multilaterală a tuturor zonelor țării, viguroasa înflorire a științei, învă- țămîntului, culturii și artei, asigurarea bunăstării materiale și spirituale a poporului, afirmarea plenară a omului nou. liber șl’ stăpin pe destinele sale, ridicarea necontenită a calității vieții și muncii tuturor cetățenilor patriei noastre libere și prospere.Vă exprimăm, totodată, deosebita noastră gratitudine pentru elaborarea și transpunerea cu perseverență în 'viață a unui concept profund științific, adecvat realităților românești, privind perfecționarea relațiilor de producție și sociale, organizarea, conducerea și dezvoltarea unitară, armonioasă a societății, a- dincirea democrației muncitorești- revoluționare, întărirea continuă a rolului și funcțiilor statului și, în acest cadru, amplificarea activității Marii Adunări Naționale. O importantă- excepțională, cu ample semnificații politice și umane, o au gîn- direa și acțiunea dumneavoastră hotărîtă pentru așezarea fermă a legii la baza întregii vieți economico- sociale a tării, pentru promovarea neabătută a principiilor eticii și echității socialiste, care se afirmă tot mai puternic în societatea noastră.Alegîndu-vă din nou în înalta funcție de președinte al Republicii, țara a voit, în același timp, să adu

După ceremonia învestiturii în suprema funcție de președinte al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, calde felicitări din partea tovarășilor Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, Manea Mănescu, Paul Niculescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Ștefan Bîrlea, Nicu Ceaușescu, Petru Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Tudor 

că cel mai respectuos omagiu activității dumneavoastră curajoase și neobosite, de mare prestigiu internațional, desfășurată cu inegalabilă dăruire și înțelepciune, inițiativelor strălucite, cu puternic ecou în conștiința umanității: consacrate opririi aberantei curse a înarmărilor, care împinge omenirea ân pragul dezastrului nuclear, trecerii la măsuri hotărîte de dezarmare, in primul rînd de dezarmare nucleară, instaurării unei păci trainice în Europa și în întreaga lume, apărării dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor la viată, la pace, la existență liberă .și demnă. (Aplauze prelungite).Sînt unanim recunoscute și apreciate eforturile și activitatea dumneavoastră consacrate soluționării exclusiv pe cale pașnică a stărilor de tensiune și război. lichidării subdezvoltării și edificării noii ordini economice și politice mondiale, aplicării ferme în raporturile dintre toate statele a principiilor noi. bazate pe deplina egalitate, respectarea independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, pe nerecurger.ea la forță și la amenințarea cu forța, pe asigurarea dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, așa cum dorește, fără nici un amestec din afară. (Aplauze, se scandează cu putere „Ceaușescu — pace !“).Ne facem datoria de conștiință de a exprima, și în acest înălțător moment. nemărginita cinstire pentru grija deosebită pe care o manifestați implicării creseînde a Marii Adunări Naționale în promovarea politicii externe de largă deschidere internațională a f tării noastre, activitate care are la bază concepția dumneavoastră novatoare privind imperativul sporirii rolului parlamentelor și parlamentarilor la mai buna cunoaștere și apropiere dintre popoare, la dezvoltarea prieteniei și înțelegerii lor. la rezolvarea justă și durabilă a problemelor majore ale epocii contemporane. (Aplauze).Sîntem mîndri că prin dialogul purtat cu numeroase delegații și personalități parlamentare de diferite orientări politico-ideologice, care au vizitat România, ați putut constata personal stima cu câre sînteți înconjurat și înalta considerație acordată concepției dumneavoastră privind rolul și răspunderile popoarelor, parlamentelor, guvernelor, oamenilor politici în actualele împrejurări din viața internațională.Constituie pentru noi toti un moment de aleasă bucurie să dăm glas, în această măreață zi, sentimentelor de adîncă recunoștință și prețuire 

Postelnicu, Ion Radu, Ion Stoian, Iosif Szasz, loan Totu, Ion Ursu, Richard Winter, Silviu Curticeanu, Constantin Radu, precum și a tovarășilor loan Avram, Ion M, Nicolae, Gheorghe Petrescu, vice- prim-miniștri ai guvernului, și a membrilor Biroului Marii Adunări Naționale.Cei prezenți au urat tovarășului Nicolae Ceaușescu ani mulți și putere de muncă, noi și tot mai mari succese în activitatea de înaltă răspundere ce o desfășoară în fruntea partidului și statului, spre binele și fericirea poporului român, pentru ridicarea pe culmile luminoase ale socialismului și comunismului a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
Pe care vi le țiune, care apre l-a Și r î t' a ci te n na bii tri1 pei Iun plan entuzAdu solemi varășei tivitate șoară, siune . partidu cabila < inței, îr,„ întreaga cialistă î tuirea po; progresul:^ cauzei păi- (Vii aplau'țAcum, la noi, reprez rumul legis facem legă: cu toată a spirit milit; sole fundan mâne, că nt pentru înfăp gram de de1 patriei, elab contribuția . nantă, mult Ceaușescu, s XlII-lea Coi vom călăuzi, tre, după exc tate, ce ați p ment în siv,, pentru a cont împreună cu t< înfăptuirea neal terne și 1 exter. cialiste.Animați de cek i timente de știm urâm, din adîncui mult stimate tovai; Republicii Socialiste plină sănătate, viata, multă putere de m partidului și statulu: ., duce pe mai departe, înțelepciune, destineh por, spre gloria și mă... triumful socialismului mului pe pămîntul Ro1. lungi și însuflețite urale ; se scandează t „Ceaușescu și poporulTrăiască patria noa:; liberă și independentă, Socialistă România ! (Pi plauze și urale; se scande noastră și mindria, Coar România !“).Trăiască întru multi ani fei tovarășul Nicolae Ceaușescu, p. ședințele Republicii Socialiste Romi nia! (Puternice aplauze și urale; si scandează „Ceaușescu—România, sti ma noastră și mindria !“).

X
(Urmare din pag. I)prin ei toți cetățenii țârii, orhagiază cu căldură pe ilustrul președinte al Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. manifestîndu-și convingerea nestrămutată că prezenta sa in fruntea partidului și a statului constituie chezășia cea mai sigură a înfăptuirii cu succes a importantelor obiective stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului, a înaintării neabătute a României pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.Dind glas simțămințelor pe care le împărtășesc in această zi istorică, deputății și invitații, in picioare, aclamă și ovaționează îndelung, scandează cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!", „Stima noastră și mindria. Ceaușescu — România !“.th aplauzele entuziaste ale asistentei, tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat la tribuna forului legislativ al tării pentru desfășurarea sofemnitătii învestiturii in înalta . funcție de președinte al Republicii 

Socialiste România și de comandant suprem al Forțelor Armate.Adresîndu-se președintelui Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Marii Adunări Naționale a spus :„în aceste momente solemne ale învestiturii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România și de comandant suprem al Forțelor Armate, vă rog să primiți simbolurile demnității și prestigiului, ale puterii de slat, ale autorității suverane a poporului, ale voinței sale de a se dezvolta liber și independent pe calea socialismului și comunismului".Cu deosebit respect și considerație, este petrecută pe umerii președintelui Republicii Socialiste România eșarfa tricoloră, in centrul căreia este incrustată. în fir auriu, stema scumpei noastre patrii. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i se înminează însemnul prezidențial al puterii de stat și de comandant suprem al Forțelor Armate.In sală răsună aplauze, urale puternice, prelungite. Participantii la 

sesiune, milioanele de cetățeni ai țării ascultă apoi, cu adîncă emoție, solemnele cuvinte ale jurămîntului rostit, cu mina pe Constituție, de președintele Nicolae Ceaușescu, pe care il consfințește prin semnătură. Sint cuvinte izvorite din cea mai adîncă iubire de neam și de țară, întîiul bărbat al României reînnoin- du-și legămîntul fierbinte față de patrie și popor și reafirmîndu-și crezul său de o viață pusă, cu totală dăruire. în slujba cauzei nobile a independenței și suveranității tării," bunăstării și fericirii, poporului, edificării celei mai drepte și umane orînduiri pe pămîntul nostru străbun — societatea socialistă și comunistă, a socialismului, colaborării și păcii în lume.Se intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Trăind cu intensitate acest moment istoric, cei prezenți aclamă îndelung pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, rostesc cu dragoste numele atît de scumpe nouă, tuturor : „Ceaușescu 

— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul „Ceaușescu — România !“.Omagiul Marii Adunări Naționale adus președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost rostit de tovarășul Nicolae Giosan.In atmosfera de mare însuflețire, profund revelatoare pentru această zi istorică, sărbătorească, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU este 
invitat sâ ia cuvîntul.Discursul solemn al președintelui Nicolae Ceaușescu a fost urmărit cu mîndrie, cu profundă satisfacție și deosebit interes, fiind subliniat în repetate rinduri cu îndelungi aplauze, urale și ovații.Deputății și invitații aclamă din nou, cu înflăcărare, pentru eroicul nostru partid comunist, pentru marele conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care călăuzește cu înțelepciune și cutezanță revoluționară țara, poporul, spre orizonturi tot mai luminoase de bunăstare și progres.

Ziua realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin voința întregii națiuni, în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, va rămîne nepieritoare in conștiința generațiilor de azi și de mîine, ea marcind o nouă și luminoasă dată în marea carte de istorie a neamului nostru.Puternica manifestare de dragoste, de deosebită satisfacție pe care au trăit-o. în această zi memorabilă, deputății. participantii Ia lucrările forului suprem legislativ, întregul nostru popor pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România si-a găsit. in mod firesc, un înflăcărat ecou și în inimile a mii și mii de bucureșteni care au tinut să fie pre- zenti în această zi de neuitat pe platoul din fata Palatului Marii Adunări Naționale.La ieșirea din Palatul Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întimpinați cu nespusă căldură. cu puternice urale și ovații. 

Participantii la această manifestare — muncitori, țărani, intelectuali, militari, studenți, elevi, cetățeni de toate virstele și profesiile — animați de aceleași nobile . sentimente, au aclamat îndelung pentru partid și secretarul său general, pentru scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.Numeroși oameni ai muncii purtau drapele ale partidului și statului. portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, pancarte pe care erau înscrise urări fierbinți la adresa gloriosului nostru partid comunist, a scumpei noastre patrii, a conducătorului iubit. Sînt urări izvorite dintr-o adîncă simțire, urări de sănătate. de viată lungă și nesecată putere de muncă adresate tovarășului Nipolae Ceaușescu pentru a conduce mereu, cu aceeași înțelepciune și cutezanță revoluționară, poporul nostru in măreața operă de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul românesc.Tineri și tinere. în frumoase costume naționale, formații artistice, 

ansambluri muzicale, grupuri de sportivi și pionieri au întregit, prin cintec și joc. acest moment sărbătoresc, de intensă mîndrie patriotică. S-a scandat cu însuflețire și entuziasm „Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“. „Stima noastră și mindria. Ceaușescu — România Din mii de piepturi au răsunat cuvintele cunoscutului cintec „Partidul, Ceaușescu, România" — alăturare firească a trei nume dragi tuturor, nume-simbol ce exprimă unitatea de monolit dintre popor, partid și secretarul său general.Un grup de tineri și tinere au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu frumoase buchete de flori, adresindu-le din inimă urări de sănătate și fericire. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu căldură, cu multă prietenie acestor entuziaste manifestări, care s-au constituit intr-un nou și fierbinte omagiu adus de întreaga națiune marelui său conducător. (Agerpres) i
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Momente înâlțâtoare, cu adînc ecou în conștiința națiunii noastre socialiste, la ceremonia reînvestirii tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția suprema de președinte al Republicii Socialiste România

DISCURSUL SOLEMN AL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)zării Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru întărirea și mai puternică a patriei, â independenței și suveranității sale, pentru înfăptuirea neabătută in viață a politicii partidului și statului nostru — de pace, înțelegere și colaborare între toate națiunile lumii. 
(Aplauze puternice, îndelungate).Am discutat pe larg, în ultimele luni, despre marile realizări obținute de poporul nostru în anii socialismului.Am dezbătut, de asemenea, pe larg programul dezvoltării econo- mico-sociale a României în cel de-al 8-lea cincinal și, în perspectivă, pînă în anii 2000 *— program care constituie și platforiba Frântului Democrației și Unității Socialiste.Obiectivul fundamental stabilit de Congresul al XIII-lea al partidului nostru pentru cincinalul 1986—1990 și, în perspectivă, pînă în anul 2000, îl constituie consolidarea mărețelor realizări obținute pînă acum și trecerea României într-o etapă superioară de dezvoltare economico-socială, astfel în- cît, la sfîrșitul acestui secol, patria noastră să devină o țară multilateral dezvoltată, atît din punct de vedere industrial, agricol, științific și cultural, cît și al ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului, creîndu-se condițiile pentru trecerea la etapa afirmării cu putere în societatea noastră a principiilor de muncă și de viață ale societății comuniste.Avem un program minunat. Realizările de pînă acum, inclusiv cele din ultimul cincinal 1981— 1985, demonstrează cu putere că între programele și realizările noastre există o strînsă interdependență, că stă în puterea poporului nostru ca, acționînd în deplină unitate, sub conducerea partidului comunist, să realizeze cele mai îndrăznețe visuri'și năzuințe de progres și bunăstare. 
(Aplauze puternice, îndelungate).Iată de ce avem ferma convingere că programul aprobat prin votul întregului popor va fi realizat cu succes. Acum este esențial să acționăm cu întreaga răspundere pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII- lea, a prevederilor noului plan cincinal.Aș dori să subliniez și cu acest prilej necesitatea de a face totul pentru înfăptuirea cu succes a planului pe 1985,' realizînd astfel în bune condiții întregul cincinal, și punînd o bază trainică celui de-al 8-lea plan cincinal. Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru ridicarea nivelului calitativ și tehnic al întregii activități, pentru creșterea mai puternică a productivității muncii, a eficienței economice.Acționînd cu toată hotărîrea în direcția dezvoltării intensive a industriei, agriculturii și celorlalte sectoare, trebuie să facem totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a programelor de dezvoltare mai puternică a energiei, a surselor de materii prime în general, a bazei tehnico-materiale a țării.Sînt bine cunoscute programele pentru toate sectoarele de activi
tate. H.otărîtoare este acum munca de organizare temeinică, de întărire a ordinii și disciplinei, a răspunderii în toate sectoarele de activitate. Aceasta impune perfecționarea continuă a conducerii și planificării întregii activități eco- nomico-sociale.Trebuie să pornim permanent de la necesitatea întăririi rolului planului național unic de dezvoltare economico-socială, a rolului statului în conducerea tuturor sectoarelor de activitate. în același timp, se impune să acționăm neabătut pentru perfecționarea și 

dezvoltarea largă a sistemului democrației muncitorești-reyoluțio- nare, să asigurăm creșterea răspunderii oamenilor muncii — în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari — în buna desfășurare a întregii activități.Să facem astfel încît adunările generale ale oamenilor muncii — organe supreme de conducere ale întregii activități, prin care masele populare participă nemijlocit la conducerea societății — consiliile oamenilor muncii din toate unitățile economico-sociale să-și îndeplinească în mai bune condiții rolul și răspunderea pe care le au. Să îmbinăm în mod armonios .activitatea organelor de stat cu activitatea organismelor democratice, a consiliilor oamenilor muncii. — . Consiliul Național al Oamenilor. Muncii, al agriculturii, științei, culturii, învățămîntului și din celelalte ramuri de activitate.Să dezvoltăm tot mai larg democrația noastră muncitorească-revo- luționară, de participare activă și cu deplină răspundere a tuturor oameniloi' muncii, a întregului popor, la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a întregii vieți economico-sociale !Să pornim permanent de la faptul că socialismul îl construim cu poporul și pentru popor — că tot ceea ce realizăm, toate mărețele realizări de pînă acum reprezintă garanția înfăptuirii hotărîrilor viitoare — și că aceasta constă în întărirea continuă a unității întregului popor, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, în creșterea rolului conducător al partidului în toate sectoarele de activitate, în unirea eforturilor întregii națiuni și în participarea ei conștientă la făurirea propriului destin, a viitorului său socialist și comunist, de bunăstare și fericire, de întărire a independenței și suveranității patriei 1 (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).în acest cadru, se impun îmbunătățirea și creșterea răspunderii ministerelor, a guvernului pe ansamblu, a activității consiliilor populare la toate nivelurile, astfel încît fiecare să-și îndeplinească în cele mai bune condiții răspunderile mari încredințate de popor în conducerea diferitelor sectoare de activitate.în același timp, este necesar să acționăm pentru perfecționarea cadrului democrației noastre mun- citorești-revoluționare.în acest sens, Mayea Adunare Națională va trebui să adopte noi legi, noi norme de conviețuire socială care să întărească și mai mult proprietatea socialistă — baza proprietății întregului popor — grija și respectul față de avuția națională, față de legile țării, fată de interesele generale ale națiunii, de apărare a independenței și suveranității țării.Pornim la un nou drum de muncă și luptă revoluționară. Trebuie să facem în așa fel încît activitatea tuturor organelor de partid și de stat, a tuturor organismelor democrației muncitorești-revoluțio- nare să fie pătrunsă ca un fir roșu de. spiritul intransigenței revoluționare !Să nu uităm nici un moment că noua etapă de perfecționare revoluționară și dezvoltare a societății noastre socialiste înseamnă o nouă etapă a revoluției în toate domeniile, înseamnă să acționăm, în toate împrejurările, ca revoluționari ! Numai astfel ne vom îndeplini îndatoririle față de popor, fată de cauza socialismului, față de ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație !Avem tot ce este necesar pentru realizarea cu succes a minunatelor programe de dezvoltare a patriei noastre.Am deplina convingere că toate organele de partid și de stat, organismele democrației muncitorești- 

revoluționare, Marea Adunare Națională, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor vor acționa, într-o deplină unitate, pentru înfăptuirea acestor mărețe programe, care asigură progresul continuu al patriei noastre, mersul ei ferm înainte spre înfăptuirea visului de aur al omenirii, spre cea mai dreaptă și mai umană societate din lume — societatea comunistă ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși deputați,în activitatea lor internațională, partidul și statul nostru au acționat..— și vor face totul și în viitor — pentru dezvoltarea largă a relațiilor cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, pentru o pace trainică pe planeta noastră.Putem să exprimăm deplina satisfacție că datorită luptei forțelor progresiste, antiimperialiste, a popoarelor doritoare de pace — în rîndurile cărora poporul român a fost' deosebit de activ — s-a putut asigura, timp de 40 de ani, pacea.Anul acesta, la 9 mai, forțele progresiste, întreaga omenire vor sărbători împlinirea a 40 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial, de la victoria istorică asupra fascismului, asupra celor mai reacționare forțe ale imperialismului, ale întunericului și războiului.Poporul român va sărbători acest glorios jubileu cu legitimă mîndrie patriotică, cu sentimentul și conștiința datoriei împlinite prin participarea, în a doua parte a războiului, cu toate forțele materiale și umane la uriașa bătălie purtată alături de armatele sovietice și ale întregii coaliții antihitleriste împotriva celui mai mare dușman al libertății și independenței popoarelor, al păcii și progresului tuturor națiunilor.După cum este bine cunoscut, la începutul celui de-al doilea război mondial, dictatura militaro-fascis- tă antonesciană a subordonat România Germaniei hitleriste și a aruncat-o — împotriva voinței poporului — în războiul criminal, antinațional, dezlănțuit de Germania fascistă contra Uniunii Sovietice. în aceste împrejurări, răs- punzînd chemărilor Partidului Comunist Român, muncitorimea română, masele largi populare, forțele patriotice, înaintate, ale țării s-au ridicat cu hotărîre împotriva războiului, au desfășurat o largă mișcare de partizani împotriva fascismului, înfăptuind, la 23 August 1944, revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, care a deschis o nouă eră în dezvoltarea independentă a patriei noastre. Odată cu aceasta, întreaga alinată și întregul popor român s-au alăturat cu tot potențialul lor militar și economic coaliției antihitleriste, luptînd alături de armatele sovietice — care au dus greul războiului — pînă la victoria finală asupra hitlerismu- lui. Despre adevăratele sentimente ale poporului român, despre contribuția sa la victoria finală vorbesc lupta plină de eroism și uriașele jertfe de sînge date de ostașii români pe cîmpul de bătălie, alături de ostașii sovietici, pentru eliberarea deplină a României și apoi pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, Austriei — pînă la înfrîngerea totală a hitle- rismului și încheierea victorioasă a războiului.Să aniversăm împlinirea a patru decenii de la victoria asupra fascismului cu hotărîrea fermă de a face totul pentru a nu se mai repeta un nou război mondial ! 
(Aplauze puternice, prelungite).Aniversînd 40 de ani de la victoria asupra fascismului și terminarea celui de-al doilea război mondial, trebuie să avem permanent în memorie jertfele uriașe date de popoare în acest război. 

Dar, în același timp, trebuie să nu uităm niciodată că cel de-al doilea război mondial a putut izbucni datorită lipsei' de unitate și de fermitate a forțelor antifasciste și antihitleriste, așa cum nu trebuie să uităm nici un moment că vier toria asupra hitlerismului a putut fi obținută datorită realizării unei largi coaliții antihitleriste, a angajării în luptă a tuturor forțelor antifasciste și progresiste.Cu atît mai mult este necesar să reamintim aceste adevăruri acum, cînd, în situația internațională, s-a ajuns la o agravare fără precedent, cum nu a fost niciodată de la terminarea celui de-al doilea război mondial. Dar dacă avem în vedere existența armelor nucleare — care pot distruge de mai multe ori omenirea — se poate afirma că, de fapt, niciodată în îndelungata istorie a omenirii nu a existat un asemenea pericol pentru existența civilizației, a înseși vieții pe planeta noastră.Acum ne aflăm într-un moment deosebit de grav ca urmare a intensificării fără precedent a cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, ceea ce a dus la creșterea pericolului unui nou război mondial, care s-ar transforma inevitabil într-o catastrofă nucleară.La sfîrșitul anului trecut și începutul anului 1985 s-au produs unele evenimente care au deschis perspectiva schimbării cursului periculos al evenimentelor interna- ționale.^Au început, în martie, și se desfășoară la Geneva tratativele dintre delegațiile sovietică și americană cu privire la armamentele nucleare și cosmice.România, ca de altfel toate statele europene și alte state ale lumii, a salutat începerea acestor negocieri. Considerăm însă că numai începerea tratativelor nu rezolvă problemele deosebit de grave. România, ca și alte state, așteaptă să se treacă de la declarații la tratative reale, sincere, purtate cu înalt simț de răspundere, în vederea realizării unor acorduri corespunzătoare, care să răspundă așteptărilor popoarelor, să ducă la încetarea cursei înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare, să determine trecerea la retragerea acestora pînă la eliminarea lor, oprirea militarizării spațiului cosmic.Noi ne pronunțăm pentru oprirea sau înghețarea imediată a înarmărilor nucleare în general, încetarea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa și a contramăsurilor nucleare sovietice, ceea ce ar fi de natură să creeze o atmosferă de încredere și să influențeze desfășurarea cu succes a negocierilor de la Geneva.Continuarea amplasării armelor nucleare, acumularea de noi mijloace de distrugere în masă, la adăpostul tratativelor, ar echivala, de fapt, cu o încercare de liniștire a opiniei publice, a popoarelor, pentru a se putea continua cursa înarmărilor/Considerăm că este necesar ca țările europene, statele din cadrul Tratatului de la Varșovia și din N.A.T.O. — îndeosebi cele pe teritoriul cărora se amplasează rachete cu rază medie de acțiune și este concentrată marea majoritate a armelor nucleare — să se întîlnească și să discute, să contribuie activ, într-o formă sau alta, la găsirea de soluții pentru desfășurarea cu succes a tratativelor de la Geneva și realizarea unor acorduri corespunzătoare.De la înalta tribună a Marii Adunări Naționale, adresez parlamentelor, șefilor de state și guverne, tuturor forțelor iubitoare de pace de pretutindeni, popoarelor chemarea de a ne uni eforturile, de a face totul pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru a determina trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmare nuclea

ră, pentru asigurarea dreptului fundamental al popoarelor la dezvoltare liberă și independentă, la existență, la pace, la viață ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu. 
România — pacea și prietenia 
„Dezarmare — pace !“).Acum, pînă nu este prea tîrziu, pînă nu au început să cadă primele bombe atomo-nucleare, pînă nu s-a dat drumul rachetelor cu diferite raze de acțiune cu încărcătură nucleară, în numele popoarelor noastre, al viitorului planetei, să trecem peste orice alte considerente, să acționăm pentru distrugerea armelor nucleare, pentru înlăturarea primejdiei unui război mondial, a unei catastrofe nucleare, să facem totul pentru a răspunde așteptărilor tuturor națiunilor lumii ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung: „Dezarmare—pace!“, 
„România — pace !“).Să facem totul pentru a opri militarizarea spațiului cosmic ! Să îndreptăm cercetarea științifică nu spre un „război al stelelor" ; aceasta ar însemna dispariția sau întunecarea în general a universului ! Să facem totul pentru a păstra planeta noastră așa cum a creat-o natura, pentru a păstra universul liber de orice arme nucleare ! Să facem totul pentru ca generațiile viitoare să poată privi stelele, pentru ca îndrăgostiții să poată privi stelele și să se bucure de ele ! Omenirea are nevoie de oameni politici, de conducători care doresc viața, care iubesc lumea, iubesc oamenii ! în numele vieții și oamenilor, să facem totul pentru dezarmare, pentru pace și pe Pămînt și în Cosmos ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung : „Ceaușescu — 
pace !“).în actualele împrejurări internaționale se impune mai mult ca oricînd să întărim colaborarea în diferitele organisme și conferințe internaționale consacrate dezarmării, securității și colaborării pe continent și în întreaga lume.Trebuie să ne intensificăm activitatea pentru desfășurarea în spirit constructiv, și cu bune rezultate, a Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa de la Stockholm. De asemenea, conferința de dezarmare de la Geneva trebuie să-și sporească eforturile pentru oprirea cursei înarmărilor, în același timp, apreciem că propunerile formulate la negocierile de la Viena privind reducerea armamentelor și a forțelor armate din centrul Europei reprezintă o bună bază pentru a se putea ajunge la un acord corespunzător.Vom acționa și în continuare pentru dezvoltarea colaborării în Balcani și pentru realizarea în această regiune a unei zone fără arme nucleare și fără baze militare străine. Susținem realizarea unor asemenea zone și în alte regiuni ale Europei și ale lumii.România se pronunță cu hotărîre pentru eliminarea forței și amenințării cu forța, pentru rezolvarea tuturor conflictelor și problemelor litigioase numai și numai pe calea tratativelor. Viața a demonstrat și demonstrează că este în interesul popoarelor să se găsească soluții politice pașnice tuturor problemelor litigioase dintre ele.în același timp, este necesar să se facă totul pentru soluționarea problemelor economice, ale subdezvoltării și instaurării noii ordini economice internaționale, care să asigure progresul economic și social al tuturor statelor, și în primul rînd al țărilor în curs de dezvoltare.Apreciem că sînt necesare tratative reale între țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate, care să ducă la soluționarea globală a problemelor subdezvoltării 

— inclusiv a datoriilor externe extrem de mari care împovărează țările sărace — și pentru înfăptuirea noii ordini economice mondiale.Rezolvarea marilor probleme complexe ale lumii contemporane impune participarea activă la viața internațională a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau de orînduire socială și, în mod deosebit, a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, care sînt direct interfesate într-o politică de colaborare, de independență și pace.Ne pronunțăm pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională, în soluționarea democratică a. tuturor problemelor de care depind pacea, bunăstarea, progresul și independența tuturor națiunilor.Deși ne aflăm într-o etapă deosebit de gravă a situației internaționale, avem ferma convingere că, acționînd unite, popoarele, forțele progresiste, democratice, antiimperialiste de pretutindeni pot opri cursul periculos al evenimentelor spre catastrofa nucleară, pot asigura afirmarea politicii de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, de independență, securitate și pace în întreaga lume. (Aplauze puternice, pre
lungite).De la înalta tribună a Marii Adunări Naționale declar, în acest moment solemn, că partidul și statul nostru vor face totul și în viitor pentru dezvoltarea puternică a relațiilor cu toate țările socialiste, și în primul rînd cu vecinii noștri. Aș dori să subliniez și cu acest prilej hotărîrea noastră de a face totul pentru dezvoltarea continuă a relațiilor multilaterale cu Uniunea Sovietică. Considerăm că întărirea solidarității și unității țărilor socialiste reprezintă, în actualele împrejurări, un factor important pentru creșterea prestigiului și forței socialismului, pentru pace și pentru progresul economi- co-social al tuturor popoarelor.în același timp, vom .întări colaborarea și conlucrarea cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate. Vom ■ dezvolta, de asemenea, relațiile cu țările capitaliste, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Sîntem ferm hotărîți să dezvoltăm larg schimburile economice cu toate țările lumii, să participăm activ la diviziunea mondială a muncii. Vom așeza neabătut la baza tuturor relațiilor cu celelalte state principiile deplinei egalități în drepturi, respectului neabătut al independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța, respectării dreptului fiecărui popor'la dezvoltare liberă, independentă, fără nici un amestec din afară. (Aplau
ze și urale puternice; se scandează 
îndelung : „Ceaușescu, România 
•— pacea și prietenia !“).Reafirm cu acest prilej hotărîrea României socialiste și voința unanimă a poporului român de a conlucra activ cu toate statele și popoarele pentru o politică nouă, democratică în viața internațională, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, a colaborării și păcii pe planeta noastră.

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși deputați,Lucrările primei sesiuni a noii legislaturi a Marii Adunări Naționale marchează trecerea la o nouă etapă a dezvoltării societății noastre, la înfăptuirea celui de-al 8-lea cincinal — și deschid o perspectivă minunată patriei noastre pînă în anul 2000.Avem un program minunat de muncă și luptă pentru ridicarea României socialiste pe noi culmi de dezvoltare economico-socială. Ne propunem să străbatem o nouă cale spre înaltele piscuri ale civi-' 

lizației comuniste. Vom avea mul te satisfacții, dar doresc să men ționez și acum că vom avea d învins și multe greutăți. Urcăn căi nestrăbătute și trebuie să fin pregătiți și să acționăm pentru înainta continuu spre înaltei piscuri, învingînd orice lipsuri orice greutăți ! însăși istoria d mai bine de 2000 de ani a patrie noastre ne demonstrează și ne în vață că nimic nu se obține făr; muncă, fără jertfei Trebuie s; fim, deci, hotărîți de a acțion; permanent în spirit revoluționai de a ține întotdeauna sus steagu luptei revoluționare, să facem to tul pentru a înălța tricolorul tt> mai sus, spre cele mai înalt, piscuri! (Aplauze și urale puter 
nice, prelungite; se sca/j^azâ in 
delung : „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mîndria !“) Putem fi siguri, dragi tovarăș și prieteni, că orice greutăți vor f de învins, acționînd în deplini unitate cu întregul popor, von reuși să urcăm continuu spre mărețele zări ale lumii fără clase, alt celei mai umane societăți, ale comunismului ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite).Să acționăm totdeauna ca revoluționari și patrioți, să servim cauza partidului, cauza socialismului, a independenței și suveranității României ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung ; „Ceaușescu și po
porul !“).încă o dată, doresc să vă asigur pe dumneavoastră, dragi tovarăși deputați ai Marii Adunări Naționale, să asigur întregul nostru partid și popor că, în ce mă privește, voi face totul pentru înfăptuirea cu succes a hotărîrilor Congresului al XIII-lea, a Programului partidului. Ca și în trecut, pentru mine nu există și nu va exista un ideal mai înalt decît slujirea intereselor partidului și poporului, cauza socialismului și comunismului in România, independența și suveranitatea patriei, pacea- și înțelegerea între toate națiunile lumii ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).De Ja înalta tribună a Marii Adunări Naționale adresez, încă o dată, minunatei noastre clase muncitoare, țărănimii, intelectualității, eroicului nostru popor, chemarea de a-și întări și mai puternic unitatea în muncă și luptă, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist — forța politică conducătoare a întregii națiuni — asigu- rînd înaintarea neabătută a României pe drumul celor mai jînalte piscuri, ale comunismului; ale bunăstării, fericirii și păcii ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Vă urez dumneavoastră, tovarăși deputați, succese și satisfacții tot mai mari în întreaga activitate, urez minunatului nostru popor noi și mari împliniri pe calea făuririi unei Românii tot mai înfloritoare, independente, demne și prospere, a realizării mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului pe pămîntul României ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung : „Ceaușescu și 
poporul !“).Să facem totul pentru fericirea veșnică a națiunii noastre, pentru măreția Republicii Socialiste România ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite : se scandează în
delung : „Ceaușescu șî poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“. într-o atmos
feră de puternic entuziasm, toți 
cei prezenți în rotonda Marii A- 
dunări Naționale se ridică in pi
cioare și ovaționează minute în șir 
pentru Partidul Comunist Român, 
forța politică conducătoare a în
tregii națiuni, pentru secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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In timpu! solemnității depunerii jurămîntului de către membrii guvernului

n fata preseMi Re ra E3 BB!

guvernul a depus iurântinVineri după-amiază, la Palatul Marii Adunări Naționale s-a desfășurat solemnitatea depunerii jurămîntului de credință și devotament față de Republica Socialistă România, in fața președintelui Republicii, tovarășul Nieolae Ceaușescu, de către primul ministru, prim viceprim- miniștri. viceprim-miniștri și ceilalți membri ai guvernului.Au participat membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat.Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al guvernului, a dat citire jurămîntului.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul’ Nieolae Ceaușescu, purtînd eșarfa in culorile drapelului național cu stema țării și însemnul prezidențial și de comandant .suprem al Forțelor Armate, a primit jurămîntul fiecărui membru al guvernului, care a semnat apoi textul legămintului față de patrie, față de președintele tării.Luind cuvintul, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus :Stimați tovarăși,Aș dori ca, in numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat, precum și al meu personal, 

să adresez cele mai calde felicitări tovarășului Constantin Dăscălescu, prim-ministru al guvernului, prim viceprim-miniștrilor, viceprim-miniș- trilor și membrilor guvernului, împreună cu urarea de succese cit mai mari in realizarea in cele mai bune condiții a sarcinilor mari cc revin guvernului in întreaga activitate de dezvoltare economico-socială a patriei.Vă doresc succese tot mai mari și multă sănătate. (Aplauze).în aceeași zi, în fața președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nieolae Ceaușescu, au depus jurămîntul de credință și devotament față de Republica Socialistă România membrii Tribunalului Suprem și procurorul ■' general al Republicii Socialiste România.După primirea jurămîntului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus :Stimați tovarăși,în numele conducerii de partid și de stat, precum și al meu personal, vă adresez cele mai calde felicitări și urări de succese cit mai mari in realizarea funcțiilor și sarcinilor dc marc răspundere.Vă doresc încă o dată succes și multă sănătate. (Aplauze).
Consiliul de Stat

al Republicii Socialiste România
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

președintele Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului de Stat

Guvernul
Republicii Socialiste România

Mult stimate tovarășe Nieolae Ceaușescu,Secretar general al Partidului Comunist Român,Președinte al Republicii Socialiste România,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Partidul nostru, întreaga , noastră națiune sărbătoresc, astăzi, cu sentimente de nemărginită bucurie și vibrantă mindrie patriotică, actul istoric, de o covîrșitoare importanță pentru destinul țării — realegerea, de către Marea Adunare Națională, a secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nieolae Ceaușescu, în funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste România.Reînvestirea în înalta funcție de președinte al țării a tovarășului Nieolae Ceaușescu — fiul cel mai iubit al națiunii, patriot înflăcărat, revoluționar consecvent, gînditor cu inaltă putere de cuprindere, de analiză și previziune a fenomenelor economico-sociale contemporane, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale — reprezintă garanția cea mai sigură a înfăptuirii neabătute a Programului adoptat de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român de dezvoltare economică și socială a țării, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, de întărire a independenței și suveranității patriei noastre socialiste, ■+'îmi revine deosebita cinste ca, de la tribuna Marii Adunări Naționale, în numele guvernului, al întregului popor, să aduc, iubitului nostru conducător, cel mai fierbinte omagiu, împreună cu urarea de viată îndelungată, multă sănătate și putere de muncă pentru ca, în fruntea partidului și a tării, să conducă pe mai departe. cu aceeași înțelepciune, vigoare și dinamism revoluționar, harnicul și talentatul nostru popor, pe drumul libertății, dreptății și demnității, al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.în aceste momente emoționante, va rog să-mi permiteți să exprim, de la această înaltă tribună, cele mai alese sentimente de stimă și profunda considerație, recunoștința fierbinte secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nieolae Ceaușescu, pentru misiunea de mare răspundere ce mi-a fost încredințată astăzi, de a îndeplini funcția de prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.Adresez, de asemenea, cele mal calde mulțumiri Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, dumneavoastră, stimate și stimați deputați, pentru această sarcină de înalta răspundere ce mi-a fost acordată.Vă rog să-mi permiteți să reafirm și in acest cadru solemn că pentru mine, ca'și pentru fiecare membru al guvernului, este cea mai mare fericire de a munci în preajma și sub conducerea nemijlocită a unei asemenea personalități de excepție cum este tovarășul Nieolae Ceaușescu, exemplu de muncă revoluționară, de devotament și_ nețărmurită dăruire pentru destinele patriei și poporului, pentru suveranitatea și independența națională a României socialiste.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe președinte, că, încredințindu-fie marea răspundere de a munci în guvern, sub permanenta dumneavoastră îndrumare, nu vom precupeți nici un efort pentru a ne face datoria de comuniști, de revoluționari, dăruiți cu întreaga lor ființă cauzei nobile a edificării comunismului pe pămîntul scumpei noastre patrii.Asigurăm, in același timp. Marea Adunare Națională, întregul popor că guvernul va milita cu responsabilitate comunistă, va munci cu toată pasiunea pentru a se dovedi la înălțimea sarcinilor și exigențelor pe care partidul le pune in fața noastră, pentru a-și îndeplini cu cinste mandatul încredințat.Stimați tovarăși,Intre momentul istoric al anului 1965, de cind in fruntea partidului se află tovarășul Nieolae Ceaușescu, și cel de astăzi este cuprinsă perioada cea mai fertilă din istoria milenară a patriei, perioadă de măreț avînt revoluționar, de ample prefaceri și deschideri novatoare, de prestigioase realizări în toate domeniile vieții politice, economice și sociale, care, pe drept cuvînt, a intrat în conștiința întregii noastre națiuni ca Epoca Ceaușescu.în acești ani, societatea noastră a cunoscut o dezvoltare fără precedent. Au crescut puternic și s-au modernizat forțele de producție, industria, agricultura, toate ramurile producției materiale. S-au ridicat pe noi trepte calitative cercetarea științifică, învățămîntul, arta și cultura, a crescut neîntrerupt bunăstarea materială și spirituală a poporului. Avuția națională a sporit în această perioadă de 5,5 ori, iar venitul național de circa 5 ori.
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Cuvintul primului ministru al guvernului, 
tovarășul Constantin DăscălescuPe această bază, veniturile totale reale ale populației s-au majorat de 2,8 ori, iar fondul locativ a crescut .cu 3 milioane de locuințe noi.în perioada care a trecut din actualul cincinal s-au obținut rezultate însemnate în dezvoltarea intensivă a economiei naționale, în creșterea producției și a eficienței acesteia. A avut loc un proces continuu de adîncire a autoconducerii muncitorești și de întărire a autogestiunii economico-financiare. de perfecționare continuă a cadrului de participare a maselor la conducerea producției. a întregii societăți, la buna gospodărire a avuției naționale.Realizările obținute p.ină in prezent constituie o bază trainică pentru a acționa mai energic, intr-un spirit de înaltă răspundere și disciplină. în vederea concentrării tuturor eforturilor la înfăptuirea ritmică și în cele mai bune condiții a planului național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1985 și pe întregul cincinal.Acționînd potrivit indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nieolae Ceaușescu, de a asigura resursele materiale și energetice necesare dezvoltării in ritm susținut a economiei, guvernul va acorda cea mai mare atenție realizării integrale a măsurilor cuprinse in programele aprobate de conducerea partidului cu privire la lărgirea bazei de materii prime, creșterea producției de cărbune, energie, țiței și gaze naturale. întărirea răspunderii în toate organele de conducere colectivă din unități, centrale și ministere pentru gospodărirea cu maximă eficiență a acestora.In acest cadru. în industria minieră vor fi luate măsuri ferme pentru deschiderea și pregătirea la timp a noilor capacități de producție, pentru folosirea intensivă a utilajelor și instalațiilor din dotare, modernizarea tehnologiilor de exploatare, asigurarea și pregătirea forței de muncă necesare, întărirea ordinii și disciplinei in toate sectoarele de activitate.în extracția petrolului, conducerea ministerului va trebui să acționeze cu toată răspunderea pentru repunerea în exploatare, intr-un timp cit mai scurt, a tuturor sondelor oprite, optimizarea regimului tehnologic de funcționare, creșterea gradului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte, intensificarea lucrărilor de prospecțiuni și foraj, care să asigure creșterea continuă a rezervelor de țiței și gaze naturale, precum și realizarea integrală a planului de extracție.Pentru realizarea producției de energie electrică, ne vom concentra atenția, în primul rînd, asupra creșterii gradului de folosire a puterii instalate a grupurilor energetice, urgentarea punerii în funcțiune a noilor capacități energetice pe cărbune, în hidrocentrale și microhidro- centrale, aplicarea fermă a tuturor măsurilor stabilite pentru asigurarea, in conformitate cu normele aprobate, a economiei cu energie electrică.în același timp, guvernul va determina ministerele, centralele, toate unitățile social-economice, pentru a aplica întocmai măsurile stabilite privind gospodărirea și utilizarea resurselor materiale și energetice.O atenție deosebită vom acorda respectării normelor de consum la materii prime, materiale, combustibil și energie, modernizării utilajelor, instalațiilor și agregatelor cu consumuri ridicate, introducerii rapide a tehnologiilor moderne, recuperării resurselor refolosibile, instaurării unui sever regim de economii, eliminării pierderilor și risipei de orice fel, raționalizării fluxurilor de producție, întăririi or

dinii și disciplinei in acest domeniu.în industria prelucrătoare, vor fi luate toate măsurile necesare pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a planului, în mod deosebit a producției fizice, în structurile, sortimentele și la nivelul calitativ prevăzut.O atenție cu totul deosebită se va acorda producției de export, respectării riguroase a angajamentelor asumate cu partenerii externi, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterii competitivității mărfurilor românești pe piața internațională.în domeniul agriculturii, in spiritul indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe președinte al Republicii, guvernul se angajează să militeze consecvent pentru înfăptuirea noii revoluții agrare, pentru realizarea unei agriculturi de inaltă productivitate, care să valorifice în mod superior condițiile de care dispunem. Vor fi luate măsuri ca Ministerul Agriculturii, consiliile populare, organele agricole județene, toate unitățile agricole să se ocupe cu înaltă răspundere de organizarea și executarea exemplară a tuturor lucrărilor agricole, astfel incit, in acest an. să se obțină, așa cum s-a stabilit, o producție agricolă record. O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii activității în zootehnie, realizării integrale a programu

lui de irigații și îmbunătățiri funciare. bunei gospodăriri a pămîntu- lui — avuție a întregului nostru popor.Stimați tovarăși,înfăptuirea întregului program de dezvoltare economico-socială a țării este indisolubil legată de aplicarea in întreaga economie a noilor cuceriri ale științei și tehnicii, a programelor de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, elaborate sub conducerea și cu aportul direct al tovarășei Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului.Guvernul va pune în centrul preocupărilor promovarea largă a progresului tehnic in economie, valorificarea cit mai rapidă in producție a rezultatelor cercetării, afirmarea tot mai puternică a științei românești, ca o componentă de primă importanță a progresului economic și social al țării. Vor fi luate măsuri pentru stimularea și dezvoltarea puternică a inițiativei și capacității creatoare a maiștrilor, inginerilor, a muncitorilor și tuturor colectivelor de oameni ai muncii din unitățile productive, de cercetare și proiectare.în domeniul investițiilor, guvernul va asigura concentrarea tuturor forțelor și mijloacelor de care dispunem pentru scurtarea duratei de execuție și punerea in funcțiune a tuturor obiectivelor la termenele prevăzute in plan. Vom acționa cu prioritate pentru intensificarea ritmului de execuție a noilor obiective destinate asigurării bâzei de materii prime și energetice a țării și pentru punerea în funcțiune a . tuturor capacităților care valorifică superior resursele materiale și munca socială. Așa cum sublinia tovarășul Nieolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele Republicii; acționînd ferm pentru dezvoltarea puternică a forțelor de producție, a economiei noastre naționale, va trebui să intensificăm schimburile economice internaționale și cooperarea în producție, ca un factor de importantă deosebită pentru întreaga activitate economică a țării noastre.în acest spirit, guvernul va milita pentru intensificarea relațiilor de cooperare cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste. Vom dezvolta, de asemenea, schimburile economice și cooperarea în producție cu țările in curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate.O preocupare de prim ordin a guvernului, in acest domeniu, o va constitui intensificarea acțiunilor de prospectare a pieței externe, încheierea contractelor pentru intreg volumul de export și import prevăzute în plan, diversificarea zonelor de comercializare, extinderea și menținerea piețelor de desfacere. Vom acorda o atenție deosebită dezvoltării cooperării și a schimburilor reciproc avantajoase, pe baza unor acorduri de lungă durată.Acționînd pentru realizarea în cele mai bune condiții a producției de export, pentru ridicarea calității și valorificarea corespunzătoare a produselor românești pe piața externă, guvernul va milita cu fermitate pentru aplicarea măsurilor stabilite de conducerea partidului, pentru realizarea în continuare a echilibrului balanței comerciale, asigurind, în acest fel, resursele de plată necesare pentru aprovizionarea economiei și lichidarea la termenele stabilite a datoriei externe.i Stimați tovarăși,Accentuarea rolului factorilor intensivi în dezvoltarea economiei impune ca problemele creșterii eficienței să stea permanent în centrul preocupării ministerelor, organelor de sinteză, centralelor, Întreprinderilor și organelor locale. De aceea este necesar ca, în toate unitățile, să*  se intensifice preocuparea pentru realizarea măsurilor stabilite în programele de creștere mai accentuată a productivității muncii, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea costurilor de producție, cu deosebire a cheltuielilor materiale, condiții esențiale pentru creșterea, in ritmurile stabilite, a venitului național.Asigurind înfăptuirea obiectivelor dezvoltării economice, creșterea producției materiale și a eficienței economice, guvernul va situa in centrul preocupărilor sale înfăptuirea programului partidului de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor și a calității vieții — țelul suprem al politicii partidului nostru.Dimensiunea și amploarea sarcinilor de dezvoltare economică și socială cer, din partea guvernului, să acționeze energic pentru a imprima muncii tuturor organelor de conducere colectivă un spirit mai dinamic, responsabil, de combatere a oricăror forme de birocratism și a unor tendințe de justificare a lipsurilor, de atitudine revoluționară în înfăptuirea sarcinilor din planul -național unic, de intărire a ordinii și disciplinei in întreaga viață economică și socială.Guvernul va acționa cu consecven

ță pentru a fructifica pe deplin cadrul democratic de conducere a vieții economice și sociale, institu- ționalizat din inițiativa și cu aportul decisiv al președintelui Republicii, tovarășul Nieolae Ceaușescu, pentru întărirea permanentă a legăturilor și conlucrării dintre aparatul de stat și organismele democrației muncitorești.Vom urmări ca organele de con-; ducere colectivă din intreprinderi, centrale și ministere să-și exercite plenar atribuțiile conferite de lege, în cadrul autoconducerii muncitorești Și autogestiunii economico-financiare, să asigure folosirea deplină, cu eficiență sporită a fondurilor încredințate de societate, îndeplinirea exemplară a sarcinilor care le revin. Vom lua, totodată, măsuri pentru ca în rîndul cadrelor de conducere din ministere, centrale și întreprinderi, al intregului aparat de stat să se manifeste cu vigoare spiritul revoluționar al partidului nostru, de ordine și disciplină, o inaltă competență politică și profesională, hotărirea fermă de a înfăptui exemplar politica partidului și statului nostru.Stimați tovarăși,Punînd în centrul preocupărilor sale înfăptuirea Programului partidului de dezvoltare economico-socială a patriei, guvernul va milita, in același timp, pentru aplicarea neabătută în viață a politicii externe a partidului și statului nostru.De la această înaltă tribună, în numele guvernului, doresc să subliniez și cu-acest prilej rolul determinant, de importanță excepțională pe care il are secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România; tovarășul Nieolae Ceaușescu, in elaborarea și înfăptuirea politicii externe a României, politică ce corespunde pe deplin intereselor și aspitătiilor vitale ale poporului român, cauzei păcii și securității internaționale.în acest spirit, guvernul va acționa pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și de colaborare cu toate țările lumii, pe baza egalității în drepturi, a principiilor respectării independenței si suveranității naționale, a neamestecului in treburile interne, a avantajului reciproc, nere- curgerii la forță și la amenințarea cu forța, pentru soluționarea pe cale pașnică a tuturor problemelor litigioase.O mare însemnătate o vom acorda dezvoltării relațiilor noastre cu toate țările socialiste și, în primul rînd, cu vecinii noștri. în acest cadru, vom face totul pentru dezvoltarea continuă a relațiilor cu Uniunea Sovietică.în legătură cu aceasta, aș dori să subliniez importanța acordului convenit recent, pe baza înțelegerilor la nivel înalt din iunie 1984 și a convorbirilor din martie 1985, dintre tovarășul Nieolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov, cu privire la dezvoltarea, in următoarea perioadă, a schimburilor economice și a colaborării dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică pe anii 1986—1990, care deschide o perspectivă bună și de lungă durată colaborării economice româno— sovietice, dezvoltării și întăririi conlucrării și prieteniei dintre partidele, țările și popoarele noastre.Totodată vom întări colaborarea cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, precum și cu cele mici și mijlocii, cu toate țările lumii. Pe baza principiilor coexistenței pașnice vom continua să extindem legăturile tării noastre cu statele capitaliste dezvoltate, cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială.în spiritul concepției, al orientărilor și acțiunilor întreprinse de președintele Republicii, tovarășul Nieolae Ceaușescu, guvernul va acționa pentru oprirea experiențelor, a dezvoltării și desfășurării de noi arme nucleare in Europa si in lume, pentru evitarea unei catastrofe nucleare, pentru înfăptuirea politicii de dezarmare. in primul rind a celei nucleare. pentru solutionarea pe cale politică a tuturor stărilor de război și încordare dintre state, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru întărirea păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.Stimați tovarăși deputati,Vă rog să-mi permiteți ca, în numele guvernului. în acest moment solemn. în deplină unitate de cuget și simțire cu intregul partid și popor, să adresez, încă o dată, tovarășului Nieolae Ceaușescu, cu ocazia reinvestirii in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire, ani multi de viață, plini de satisfacții și împliniri, de nesecată putere de muncă, pentru a conduce mereu națiunea socialistă spre noi culmi și noi victorii, pe calea înfăptuirii măreței opere de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României.Asigur Comitetul Central al partidului. Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe Nieolae Ceaușescu. președinte al Republicii Socialiste România, că guvernul iși va consacra întreaga sa capacitate și putere de muncă pentru realizarea integrală a planului pe acest an și intregul cincinal, pentru cucerirea de noi si strălucite victorii în mersul nostru ferm inainte, spre culmile luminoase ale societății comuniste, pentru bunăstarea și fericirea poporului român.
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SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost intîmpinat, la sosirea in sala Marii Adunări Naționale, la reluarea lucrărilor în cursul după-amiezii. cu aceleași sentimente de inaltă stimă si considerație. de nețărmurită dragoste. Prin îndelungi aplauze și ovații, deputății și invitații au exprimat din nou, in numele milioanelor de cetățeni pe care-i reprezintă in supremul for al puterii de stat, profunda satisfacție și mindria patriotică pentru realegerea sa în înalta funcție de președinte, al Republicii Socialiste România, garanție sigură a mersului neabătut al tării noastre pe drumul luminos al socialismului și comunismului.în deschiderea ședinței, președintele Marii Adunări Naționale a informat că, puternic impresionați de magistralul discurs solemn rostit de președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in lumina generoaselor sale idei și inițiative puse in slujba păcii, înțelegerii și fericirii popoarelor, un mare număr de deputați din Capitală și din toate județele, îngrijorați de încordarea deosebit de gravă, fără precedent, a situației internaționale, au ho- tărît să propună adoptarea unui „Apel al Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România adresat .Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. Congresului Statelor Unite ale Americii, parlamentelor din toate țările europene și Canadei".în unanimitate. Marea Adunare Națională a hotărit completarea ordinii de zi a sesiunii.în continuarea lucrărilor s-a trecut la alegerea Consiliului
Din cuvîntul participanților la dezbateri

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
ION DINCĂMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputati.Lucrările primei sesiuni a celei de-a IX-a legislaturi a Marii Adunări Naționale se desfășoară in atmosfera specifică evenimentelor de importantă istorică deosebită pentru poporul nostru. S-au împlinit două decenii de cind. prin voința comuniștilor. a întregii națiuni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales in suprema funcție de conducere a partidului, iar în această zi memorabilă întreaga națiune trăiește momentul e- moționant și înălțător al rein- vestirii celui mai iubit și stimat fiu al său, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în funcția de președinte al Republicii Socialiste România.Ne îndeplinim o datorie de conștiință revoluționară expri- mind, și cu acest prilej, mindria patriotică și deplina satisfacție de a avea în fruntea partidului și a tării pe omul care a dovedit ca nimeni altul marea sa forță novatoare, capacitatea sa de a uni in marele front al construcției socialiste și comuniste energiile creatoare ale întregului nostru popor. Actul istoric, consfințit astăzi în forumul legislativ suprem al tării, constituie cea mai puternică garanție a propășirii continue a națiunii noastre. care și-a încredințat destinele unei personalități politice de excepție, patriot înflăcărat, neobosit militant revoluționar, personalitate proeminentă a lumii contemporane. De numele

ȘEDINȚA DE DUPĂ-AMIAZĂde Stat al Republicii Socialiste România.Potrivit prevederilor Constituției. președintele Republicii Socialiste România este președinte al Consiliului de Stat.în conformitate cu propunerile Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, președintele Marii Adunări Naționale a propus pe vicepreședinții și membrii Consiliului de Stat, care, au fost aleși cu unanimitate de voturi., . ,Vicepreședinții și membrii Consiliului de Stat au depus, apoi, jurămintul de credință și devotament față de Republica Socialistă România.Din împuternicirea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, președintele Marii Adunări Naționale a propus organului suprem legislativ ca tovarășul Constantin Dăscălescu să fie ales în funcția de prim-ministru a! guvernului.Marea Adunare Națională a ales, cu unanimitate de voturi, pe tovarășul Constantin Dăscălescu in funcția de prim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.Primul ministru al guvernului a prezentat, apoi, în conformitate cu hotărirea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, propunerile cu privire la componența Guvernului Republicii Socialiste România.în unanimitate, Marea Adunare Națională a ales prim v iceprim-miniștrii, viceprim-mi- 

său sînt legate toate grandioasele înfăptuiri din ultimii 20 de ani, perioadă pe care toți oamenii muncii din patria noastră o denumesc, cu îndreptățită mîndrie, „Epoca Ceaușescu".In această perioa’dă de nestăvilit avint in toate domeniile vieții materiale și spirituale, a? gricultura — ramură de bază a economiei naționale — s-a bucurat din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu de o atenție deosebită. Ca urmare a dezvoltării și modernizării continue a bazei tehnico-materiale, a perfecționării organizării, conducerii și planificării, producțiile a- gricole au crescut in 1984 de 7 ori față de. 1945.înfăptuirile de pînă acum demonstrează marile posibilități pe care le avem pentru transpunerea cu succes in viață a ho- tăririlor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea economico- socială a țării în perioada 1986— 1990.Un rol deosebit în realizarea obiectivelor noii revoluții agrare — a spus vorbitorul — ii revine cercetării științifice care, sub îndrumarea directă a' tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, luminos exemplu de patriot inflăcărat. și eminent om de știință, aduce o importantă contribuție la dezvoltarea agriculturii românești pe baze moderne. In perioada 1986—1990 se vor finaliza cercetările pentru crearea de noi soiuri mai productive, rezistente Ia boli, secetă și ger, vor fi elaborate noi tehnologii perfecționate, se va acționa pentru a- meliorarea raselor de animale, aprofundarea studiilor și introducerea în practică a ingineriei genetice, astfel incit pe aceste 

niștrii și membrii guvernului, în continuare a luat cuvîntul primul ministru al guvernului.Președintele Marii Adunări Naționale a prezentat propunerile Biroului Marii Adunări Naționale privind componența Tribunalului Suprem. Ca președinte a ■ fost ales tovarășul loan Sălăjan.Forul suprem ' al puterii de stat a ales pe tovarășul Nicolae Popovici in funcția de procuror general al Republicii Socialiste România.în continuare au fost alese comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale :— Comisia constituțională și juridică, Comisia pentru industrie și activitatea economico-fi- nanciară, Comisia pentru agricultură, silvicultură și gospodărirea apelor, Comisia pentru în- vățămint, știință și cultură, Comisia pentru sănătate, muncă, asigurări sociale și protecția mediului, Comisia pentru consiliile populare și administrația de stat. Comisia pentru problemele de apărare. Comisia pentru politica externă și cooperare economică internațională.în continuarea lucrărilor primei sesiuni a celei de-a IX-a legislaturi. Marea Adunare Națională a luat in dezbatere Programul de măsuri privind sarcinile guvernului, ministerelor. celorlalte organe centrale si locale de stat, ale centralelor și unităților socialiste pentru îndeplinirea integrală a prevederilor Planului național unic de dezvoltare ecnnomico- socială a țării ne anul 1985 și pregătirea înfăptuirii in bune condiții a planului pe anul 1986.
căi să asigurăm producții mari, sigure și stabile.Pentru a asigura o bază temeinică producțiilor prevăzute pentru perioada 1986—1990, acționăm cu toată fermitatea pentru înfăptuirea planului și programelor stabilite pentru anul 1985.Raportez Marii Adunări Naționale că oamenii muncii din agricultură vor acționa ca, pînă la 20 aprilie 1985, să se încheie insămințările, inclusiv porumbul pentru boabe, in toate județele țării. Vom acorda o deosebită atenție executării calitative a lucrărilor agricole din această primăvară, asigurind densitățile stabilite la semănare și îndeosebi la răsărire.în continuare, tovarășul Ion Dincă a prezentat pe larg direcțiile principale in care se acționează în agricultură pentru obținerea unor recolte-record, la grîu, porumb, floarea-soarelui, soia, cartofi, sfeclă de zahăr, in legumicultura, în pomicultură și viticultură.Au fost luate măsuri — a spus el — pentru a fi sprijinite gospodăriile populației cu semințe, material săditor. reproducători de valoare, asistentă și îndrumare tehnică, in vederea obținerii unor producții agricole vegetale și anipnale cit mai mari.O mare atenție se acordă întăririi ordinii și disciplinei în zootehnie. în acest scop vom acționa cu hotărîre pentru realizarea indicilor de natalitate

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
VIRGIL CAZACUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Secretar general al Partidului Comunist Român,Președintele Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,

La discuții asupra programului au luat cuvîntul deputății : Ion Dincă, Virgil Cazacu, Gheorghe Marchiș, Anica Lazăr, Nicolae Constantin, Vasile Milea.Marea Adunare Națională a aprobat, în unanimitate. Programul de măsuri.Trecindu-se la ultimul punct înscris pe ordinea de zi, președintele Marii Adunări Naționale; a dat citire Apelului Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România adresat Sovietului .Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Congresului Statelor’ Unite ale Americii. parlamentelor din toate țările europene și Canadei.Supus spre aprobare, forul legislativ al țării a adoptat in unanimitate Apelul — nouă și vibrantă chemare la acțiune pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru triumful păcii, ce evidențiază pregnant preocuparea neabătută a României socialiste pentru făurirea unei lumi fără arme și războaie, a înțelegerii și colaborării. pentru salvgardarea dreptului primordial al oamenilor, al popoarelor — dreptul la pace, la viată.în încheierea lucrărilor, președintele Marii Adunări Naționale a anunțat că. întrucit. Biroul forului suprem legișjativ al țării urmează să primească unele proiecte de legi, care vor fi supuse spre examinare și avizare comisiilor permanente de specialitate, sesiunea Marii A- dunări Naționale rămine deschisă, data reluării lucrărilor in plen urmind să fie comunicată din timp. (Agerpres)
planificați și creșterea efectivelor de animale la nivelul programelor speciale aprobate pentru asigurarea tuturor condițiilor de intreținere și furajare, cultivare și folosire integrală a suprafețelor destinate plantelor de nutreț, pășunilor și fînețelor.Acordăm o deosebită atenție realizării in fiecare lună a planului la producția marfă industrială. realizării planului de export și investiții, precum și realizării fondului de stat și fondului de consum la toate produsele prevăzute în planul de stat și in planul de autoaprovi- zionare a populației.După ce s-a referit la unele lipsuri care s-au mai manifestat in această ramură de bază a economiei naționale, precum și la rezervele existente in domeniul creșterii eficientei economice, vorbitorul a spus, in Încheiere : Vă rog să-mi îngăduiți să exprim, încă o dată, totala mea adeziune la politica internă și externă inițiată și promovată cu consecvență revoluționară de secretarul general al partidului, președintele țării, și să asigur, totodată. Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră * personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom face totul pentru ca agricultura noastră socialistă, să-și sporească substanțial contribuția la dezvoltarea în ritmuri înalte a economiei naționale, la continua înflorire a Republicii Socialiste România.

Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,In acest moment istoric, asemenea întregului popor, comuniștii,. toți oamenii muncii din județul Prahova trăiesc sentimente de aleasă bucurie, adin- 

că satisfacție și înălțător patriotism, prilejuite de realegerea in funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste România a celui mai iubit , fiu al poporului nostru, făuritorul României moderne,. personalitate de înalt prestigiu a vieții politice internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Votul unanim exprimat cu entuziasm de Marea Adunare Națională pentru reînvestirea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in funcția de președinte al Republicii reprezintă un act: politic fundamental, cu profunde și ample semnificații pentru prezentul și Viitorul României socialiste; exprimă voința, binte a întregului nostru popbr de a-și încredința, în continuare, destinele dumneavoastră, cel mai brav și clarvăzător fiu al său, care de peste cinci decenii v-ați consacrat întreaga viață, luptă și activitate revoluționară înfăptuirii idealurilor nobile ale socialismului și comunismului pe pămîntul străbun al patriei, pentru întărirea independenței și suveranității naționale, pentru ca țara noastră să ocupe un loc demn în rindul statelor lumii.O fericită coincidență a istoriei noastre noi face ca realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in funcția supremă de președinte al României să aibă loc in zilele cind întreaga noastră națiune omagiază cu entuziasm împlinirea a două decenii de cind vă aflați in fruntea gloriosului nostru partid, perioada cea mai rodnică din istoria multimilenară a neamului românesc.Cu prilejul reinvestirii dumneavoastră în funcția supremă de președinte al Republicii, mă simt onorat ca. in numele comuniștilor. al tuturor oamenilor muncii prahoveni, să vă rog să primiți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cele mai respectuoase și calde felicitări, urările noastre de sănătate și viață lungă. în deplină putere creatoare, pentru a innobila. in continuare, istoria bravului nostru popor cu noi și mărețe împliniri, pentru înflorirea și înălțarea patriei pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.în continuare, vorbitorul a arătat că, în climatul de puternică angajare patriotică, revoluționară, generat de prețioasele îndemnuri ale secretarului general al partidului, organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii, toți oamenii muncii din județul Prahova au acționat. în perioada care a trecut din acest an. pentru : mai buna organizare a producției și a muncii, valorificarea ne un plan superior a bazei tehnico- materiale, înfăptuirea sarcinilor
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

GHEORGHE MARCHIȘMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Președinte al Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați și invitați.Țara întreagă trăiește clipe de înaltă încărcătură emoțională în aceste zile cind Marea A- dunare Națională, in prima: sesiune a celei de-a IX-a legislaturi, a aprobat, intr-o impresionantă unanimitate, opțiunea întregului popor ca in funcția supremă de președinte al țării să fie reinvestit tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, personalitate proeminentă a lumii contemporane. 

în dezvoltarea economico-socia- lă a județului.Pe baza indicațiilor dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, am adoptat programe speciale, care stabilesc măsuri ferme pentru recuperarea nerealizărilor și îndeplinirea exemplară a planului pe acest an. Vom acționa cu hotărîre și răspundere pentru transpunerea in practică.a prevederilor programului prezentat spre dezbatere și aprobare actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, precum . și a programelor proprii, pentru creșterba mai substanțială a producției de cărbune, țiței, pentru realizarea integrală a producției fizice, toa- ■ te acestea înzcondițiile încadrării în consumurile planificate de combustibil și energie. O atenție deosebită vom acorda îndeplinirii și depășirii planului la export, ridicării continue a nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterii mai accentuate a productivități muncii, reducerii consumurilor de energie, combustibil și materiale, recuperării și valorificării tuturor resurselor.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Prahova — a spus in continuare vorbitorul — trăiesc satisfacția și înalta mîndrie patriotică pentru faptul că România socialistă se bucură astăzi de un prestigiu internațional nemaiîntilnit, rod al po- liticii externe realiste, clarvăzătoare a partidului și statului nostru, al cărei promotor inspirat sinteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în numele intereselor vitale de progres și bunăstare ale națiunii noastre, de a-și făuri in liniște viitorul luminos pe care il prefigurează istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, susținem cu toată ființa noastră inițiativele și acțiunile pe care le întreprindeți neobosit, cu înaltă răspundere și umanism, pentru afirmarea principiilor de colaborare și prietenie cu toate țările și popoarele lumii, pentru încetarea cursei înarmărilor și înlăturarea pericolului unui dezastru nuclear, pentru triumful păcii in lume.Mindri de a vă avea, în continuare, în fruntea partidului și statului, noi, cei care trăim și muncim in județul Prahova, ne reafirmăm angajamentul solemn de a nu precupeți nici un efort, de a acționa cu pasiune și spirit revoluționar, pentru a ne îndeplini in mod exemplar sarcinile ce ne revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului, slujind fără preget cauza socialismului și comunismului, pentru ridicarea scumpei noastre patrii. România socialistă, pe trepte tot mai înalte ale progresului și civilizației — a spus vorbitorul in încheiere.

Este unanim recunoscut faptul că toate marile izbinzi ale poporului român, obținute în ultimii. 20 de ani, de cind vă aflați în fruntea partidului și statului nostru, sint nemijlocit legate, de numele și activitatea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducător încercat al națiunii pe calea progresului și bunăstării, a înfloririi și prosperității patriei, a afirmării demnității și personalității umane, a întăririi libertății, independenței și suveranității României socialiste.Exprimind, în numele minerilor din Lupeni, al tuturor minerilor Văii Jiului, sentimentele de aleasă bucurie și adîncă satisfacție pentru mărețul act patriotic și istoric al reinvestirii dumneavoastră, mult' iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, mă fac, totodată, exponentul profundului devotament, al nemărginitei recunoștințe a minerilor pentru tot ce ați făcut și faceți spre binele nostru, pentru grija permanentă de care se bucură din partea dumneavoastră clasa muncitoare, întregul nostru popor.Vă raportez, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că perioada 1981—1985 reprezintă pentru minerii din Lupeni ani de realizări deosebite. în. care au avut loc importante creșteri ale producției de cărbune, salturi impresionante în mecanizarea lucrărilor miniere din- subteran și, ca o consecință firească, sporirea retribuției medii. în anul 1985. cînd producția de cărbune va înregistra o creștere de 12 la sută față de 1984 și vor fi puse in funcțiune noi capacități de producție, vom putea asigura devansarea realizării sarcinilor din primul,.an al următorului cincinal.Exprimind adeziunea deplină la programul de măsuri supus dezbaterii, asigur Marea Adunare Națională că oamenii muncii de la mina Lupeni, ca. de altfel, toți minerii din Valea Jiului,
CUVÎNTUL

ANICAMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Avem fericirea de a participa împreună cu întreaga țară la aceste momente de înălțătoare emoție și profundă bucurie prilejuite de reînvestirea în malta funcție de președinte al Republicii Socialiste România a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, revoluționar și patriot înflăcărat, proeminentă personalitate a lumii contemporane, de numele și activitatea căruia sînt indisolubil legate toate marile înfăptuiri și prefaceri revoluționare din ultimele două decenii ale istoriei noastre multimilenare, perioadă măreață și glorioasă, intrată definitiv în conștiința poporului român drept „Epoca Ceaușescu".Prezența pe mai departe a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in fruntea statului nostru socialist, stat al democrației muncitorești, revoluționare, constituie pentru noi toți garanția cea mai sigură că amplul și profundul proces înnoitor început în urmă cu douăzeci de ani vă continua pe trepte și mai înalte, asigurind aplicarea neabătută in viață a hotăririlor Congresului al XIII- lea, a Programului partidului, ridicarea României pe noi culmi ale progresului și civilizației socialiste, afirmarea ei tot mai puternică, liberă și independentă, pe arena internațională.în această perioadă de eroice prefaceri în toate domeniile, și județul Neamț, asemenea întregii țări, a cunoscut o puternică dezvoltare economico-socială cu profunde implicații asupra creșterii necontenite a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. Pentru toate acestea, pentru fericirea noastră și a copiilor noștri, pentru perspectivele luminoase ce se deschid poporului român, vă a- dresăm, și cu acest prilej, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, din adincul inimilor, un cald omagiu, adîncă stimă și prețuire, nemărginita' noastră recunoștință, împreună cu angajamentul solemn de a face totul și în viitor ' pentru aplicarea exemplară în viață a politicii înțelepte a partidului și statului, a prețioaselor dumneavoastră indicații și orientări. 

sînt plenar angajați să facă t tul pentru recuperarea resta țelor din primele luni ale age tui an, pentru realizarea irit grală a prevederilor planului 1985 și pregătirea înfăptuirii bune condiții a planului anul 1986.Pentru noi. minerii, este mare datorie de a ne spe eforturile, de a căuta căi și s Iuții pentru a da țării cit m mult cărbune, spre, a ne aduce cit mai mare contribuție la i făptuirea obiectivelor măre stabilite de Congresul Xllirlea’. .al; partidului, ta prefigurează noi orizonturi a dezvoltării noastre socțz>ste . comuniste."Minerii'de'la' 'Lupeni m-; împuternicit, mult iubite stimate tovarășe președin Nicolae Ceaușescu, să expri adeziunea lor nestrămutată întreaga politică internă și e: ternă a României, la neobosi și exemplara dumneavoast- activitate internațională, ca e: ponentul cel mai autorizat voinței noastre de pace. colab< rare și înțelegere intre toa popoarele lumii, care a făcut < numele României să străluceasi tot mai intens pe toate meridi; nele, să fie rostit cu adine ree pect și admirație.
DEPUTATEI
LAZĂRPermiteți-mi să exprim, și i cadrul acestui înalt forum, ser timentele noastre de dragost de aleasă • stimă și profund recunoștință fată de tovarăș Elena Ceaușescu pentru contr buția remarcabilă pe care o a duce la elaborarea și infăptu rea politicii interne și interns ționale a partidului și statuii nostru, la promovarea progre sului și științei românești. î toate domeniile, pentru grij statornică ce o poartă creșter și educării copiilor noștri, tine rei generații.- viitorul natiun noastre socialiste.Vă raportăm. mult stimat tovarășe Nicolae Ceaușescu. c oamenii muncii din Combinați de fire și fibre sintetice di: Săvinești. unde îmi desfășo activitatea, sint ferm hotărit ca. prin transpunerea în viat,, a programelor recent întocmiți să recupereze în întregime! ș intr-un termen cit mai scur toate restanțele din primei- două luni ale anului. Pe primu trimestru al acestui an. fondu de marfă destinat exportulu este asigurat in întregime j ci contracte ferme, urmărindu'-si în continuare aplicarea măsuri lor stabilite, astfel incit planu de export să fie realizat înainte de termen. Acționăm cu înaltă răspundere muncitoreasca pentru valorificarea superioar; a materiilor prime de care dispunem. lansind în fabricație sortimente care au asigurate posibilități optime de desfacere. utilizarea cit mai rațională a energiei prin reducerea continuă a normelor de consum sporind, totodată, gradul de recuperare și valorificare a resurselor energetice secundare.Exprimind deplinul acord [cu prevederile Programului de măsuri privind îndeplinirea integrală a Planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării pe anul 1985 și pregătirea înfăptuirii în bune condiții a planului pe 1986, vă asigur. mult stimate tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii din județul Neamț își vor uni energiile creatoare pentru înfăptuirea exemplară a planului pe anul în curs, punînd astfel baze trainice trecerii la realizarea cu succes a obiectivelor primului an al cincinalului următor, a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XlII-lea al partidului.
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SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Din cuvîntul participanților la dezbateri

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
NICOLAE CONSTANTINuit stimate și iubite tova- Nicolae Ceaușeseu,uit stimată tovarășă Elena ișescu,imați tovarăși deputați,aceste momente de înălță- e mindrie patriotică și rmurită bucurie, prilejuite realegerea dumneavoastră, l stimate tovarășe Nicolae ușescu, în funcția de pre- nte al Republicii Socialiste lânia, este pentru noi o deo- tă cinste să dăm glas sen- ■ntelor de adîncă stimă și t respect pe care vi le pur- , de nemărginită dragoste și linte recunoștință pentru' vitatea dumneavoastră re- iționară consacrată propă- continue a patriei, binelui ericirii națiunii noastre. In ite zile istorice, cind ani- lăm și împlinirea a 20 de de cind ați fost ales fruntea gloriosului nostru id, întregul nostru popor îndreaptă, cu cea mai undă recunoștință, gindurile lentimentele sale de aleasă :uire către dumneavoastră, t stimate și iubite tovarășe llae Ceaușeseu. întreaga stră națiune leagă indisolu- de numele și activitatea meavoastră neobosită toate ile cuceriri revoluționare indite de România pe calea icării socialismului, perioadă igurâtă de Congresul al lea al partidului, ilustrată gnant de grandioasele reali- ce au conferit un nou des- patriei noastre, înscriind mai glorioasă pagină din ria sa multimilenară.i cele două decenii care au ut de la istorica Plenară a nitetului Central al parti- ,ii din martie 1965, industria nâniei a făcut un salt spec- jlos, devenind de aproape ri mai puternică, iar produc- agricolă a sporit de peste ci. Știința, învățămîntul, cul- i au cunoscut, în această ioadă, o înflorire fără pre- ent.oale aceste mărețe împliniri asociem, în mod firesc, cu fftnda mindrie și satisfacție, vasta și laborioasa activi- ■ teoretică și practică a arășului Nicolae Ceaușeseu. îunistul de omenie ce întrupează în mod exemplar con- ătorul de mare cutezanță, riotul înflăcărat, care, prin ul său de muncă dinamic, î energia clocotitoare,’ fer- atea și clarviziunea revolu- lară cu care conduce desti- 5 României, și-a pus pecetea larcabilei sale personalități toate marile transformări ale stor două decenii.egaț-l și ampla activitate in- îațfo, ură a-președintelui Replicii, rodnicele convorbiri la el înalt, caracterul ^principial realist al inițiativelor și de- rșurilor stăruitoare pentru zgardarea omenirii de pe- )lul nuclear, pentru pace_ și ependență, colaborare și în- pgere între toate popoarele,
CONSTITUIREA

pentru soluționarea reală a problemelor lumii au făcut ca numele tovarășului Nicolae Ceaușeseu, al României să fie pretutindeni rostite cu respect și admirație, să se bucure de un prestigiu fără precedent.în continuare, vorbitorul a spus : în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, in procesul amplu, revoluționar de dezvoltare și modernizare a economiei naționale, industria metalurgică și construcțiile de mașini și-au a- dus o contribuție hotărîtoare. România se- situează astăzi, in ceea ce privește producția de oțel pe locuitor, pe unul din primele locuri din Europa. La rîndul său, construcția de mașini asigură în prezent peste 80 la sută din utilajele și instalațiile necesare economiei naționale.Acționînd în spiritul indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, -al exigențelor actualei etape de dezvoltare intensivă a economiei naționale, și în cincinalul viitor vom pune in centrul preocupărilor noastre modernizarea continuă a structurii producției din aceste ramuri, realizarea unor produse competitive pe piața mondială, înfăptuirea tuturor măsurilor menite să asigure o înaltă eficiență economică.Vom acționa cu toată fermi- ’tatea, cu dăruire și elan revoluționar pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1985 și pe întregul cincinal, pentru a asigura cele mai bune condiții pentru trecerea la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea. Unul din obiectivele esențiale ale activității noastre imediate 11 constituie recuperarea neîn- tîrziată a restanțelor din primele două luni ale anului și realizarea integrală. în structura sortimentală prevăzută, a planului pe acest an la producția fizică și la export.O atenție deosebită va fi a- cordată asigurării bazei tehni- co-materiale pentru realizarea și livrarea cu brioritate a utilajelor tehnologice și echipamentelor necesare finalizării programelor speciale privind dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, pentru livrarea la timp a tuturor utilajelor destinate obiectivelor cu termen de punere în funcțiune in 1985.Institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică, conducerile ministerelor și centralelor industriale, sub directa îndrumare și cu sprijinul nemijlocit al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușeseu — a spus vorbitorul — au inițiat acțiuni hotărîte pentru realizarea programelor privind modernizarea, reproiec- tarea și asimilarea în fabricație de noi tehnologii cu caracteristici superioare.Puternic însuflețiți de istoricele hotărîri ale Congresului al

XIII-lea al partidului, de indicațiile și orientările dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușeseu, vă încredințăm că ne vom consacra întreaga noastră putere de muncă și capacitate creatoare pentru îndeplinirea exemplară, la toți indicatorii, a planului pe anul 1985 și pe întregul cincinal.

în încheiere, vorbitorul a spus : profund recunoscători pentru tot ce ați făcut și faceți pentru națiunea noastră vă dorim, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, multă sănă-- tate. să ne trăiți . ani multi, viață îndelungată, spre gloria României socialiste, a bunăstării și fericirii întregului nostru popor.

APELUL

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
VASILE MILEAMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușeseu,Președinte al Republicii Socialiste România,Comandant suprem al forțelor noastre armate,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușeseu,Stimate tovarășe, Stimați tovarăși,Sîntem martorii unui moment care va rămîne adine gravat în marea carte a istoriei naționale — reînvestirea în înalta funcție de președinte’ al Republicii și comandant suprem al forțelor noastre armate a celui mai strălucit fiu al națiunii noastre, conducător înțelept și brav al. poporului român, în personalitatea căruia se identifică toți marii bărbați ai neamului nostru — tovarășul Nicolae Ceaușeseu.Realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușeseu, în cea mai înaltă funcție în stat, pe care toți militarii armatei noastre o susțin din adîncul ființei lor, constituie expresia recunoașterii marilor merite pe care le-ați dobindit în fața partidului și poporului, a înaltelor dumneavoastră calități de revoluționar și patriot înflăcărat dovedite de-a lungul a peste cinci decenii de luptă și muncă neobosită pentru apărarea intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, pentru cauza sacră a libertății sociale și naționale, a înfăptuirii aspirațiilor de progres și civilizație ale poporului nostru, a năzuinței sale dintot- deauna de a fi stăpîn în pro- pria-i vatră, de a-și hotărî destinele așa cum voiește el. în reînvestirea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România și comandant suprem al forțelor noastre armate, militarii, asemenea întregului popor, văd chezășia cea mai sigură a realizării mărețelor o- biective de dezvoltare econo- mico-socială a țării, stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, a consolidării independenței și suveranității scumpei noastre patrii, a întăririi capacității ei de apărare, asigurării muncii pașnice a întregului popor.Oștirea țării vă poartă o nețărmurită recunoștință pentru tot ce ,ați făcut și faceți-în scopul măreției și gloriei României socialiste, ■ pentru preocuparea ce o manifestați pentru fundamentarea și dezvoltarea doctrinei militare naționale, ridicarea nivelului pregătirii de luptă și politice a militari-

lor, dotarea armatei cu mijloacele de luptă necesare, asigurarea tuturor condițiilor ca aceasta să-și poată îndeplini, în orice împrejurări, nobila misiune încredințată de partid și popor.Pregătindu-se pentru apărarea țării in caz de necesitate, oștirea susține întru totul principiile politicii externe de colaborare, destindere și pace în întreaga lume, promovate atît de consecvent și curajos de România, de dumneavoastră, mult stimate tovarășe președinte. inițiativele constructive de larg răsunet internațional pentru oprirea cursei periculoase a înarmărilor, și în primul rind a celor nucleare, trecerea la dezarmare și asigurarea unei păci trainice în lume.însuflețită de înaltul exemplu de eroism și patos comunist, de slujire fără preget a intereselor supreme ale poporului, pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ni-1 oferiți zi de zi — a spus vorbitorul în încheiere — armata țării își reînnoiește ferm angajamentul de a acționa cu cea mai mare răspundere pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a României socialiste,' a sarcinilor ce-i revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea.Exprimîndu-ne deplinul acord cu Programul de măsuri pentru îndeplinirea integrală a prevederilor’ Planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării pe anul 1985 și crearea condițiilor pentru înfăptuirea exemplară a planului pe 1986, vă asigurăm că ostașii țării, concomitent cu .pregătirea temeinică în vederea apărării patriei, își vor onora exemplar sarcinile pe frontul dezvoltării economice, își vor aduce o contribuție însemnată la dezvoltarea bazei energetice, vor fi o prezență tot mai activă la întreaga viață social-politică și spirituală a societății.în același gînd și unică simțire cu întreaga națiune, oștirea țării vă aduce un vibrant și călduros omagiu și vă prezintă onorul, odată cu reafirmarea sacrului ei legămînt de a fi gata, în orice moment, că la chemarea patriei și partidului, la. ordinul dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe comandant suprem, să apere, -împreună cu întregul popor, cuceririle revoluționare, libertatea, independența și suveranitatea patriei — Republica Socialistă România.
DIN UNIUNEA INTERPARLAMENTARĂ

$1 A GRUPULUI PARLAMENTARILOR ROMANI PENTRU 
SI COOPERARE ÎN EUROPA

1

>a Palatul Marii Adunări Na- nale a avut loc, vineri, adu- rea generală de constituire a upului român din Uniunea ;erparlamentară pentru legis- ura 1985—1990 a Marii Adu- ri Naționale.,Adunarea a ales noul comitet conducere al Grupului ro- in din Uniunea Interparla- întară. Deputatul Uie Văduva fost ales ■ președinte al upului.tn aceeași zi a avut loc șe- ița de constituire a Grupului rlamentarilor români pentru curitate și cooperare in Eu- pa din actuala legislatură.

Deputatul Radu Voinea a fost ales președintele grupului.în cadrul ședințelor, președintele Marii Adunări Naționale a evidențiat că promovarea necontenită a unei politici de pace și colaborare internațională a României socialiste, indisolubil legată de numele și strălucita activitate a conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, de inițiativele sale de larg răsunet, care au adus țării noastre un prestigiu fără precedent, constituie un obiectiv de mare importanță în activitatea Marii Adunări Naționale. S-a subli

niat însemnătatea concepției novatoare, revoluționare a președintelui Republicii Socialiste România privind importanța angajării sporite a parlamentelor și parlamentarilor, ca ex- ponenți ai opiniei publice din țările lor, la lupta pentru pace, dezarmare și securitate, pentru rezolvarea problemelor vitale ale lumii contemporane, în interesul și cu participarea tuturor popoarelor.S-a relevat, totodată, necesitatea intensificării în continuare a eforturilor deputaților, ale membrilor Grupului 'român din Uniunea Interparlamentară și

SECURITATE

Grupului parlamentarilor ro\ mâni pentru securitate și,, cc/ operare in vederea transpunerii in viață a valoroaselor idei cuprinse în discursul solemn al președintelui Republicii rostit în fața Marii Adunări Naționale, aplicării in practică , a chemărilor cuprinse în Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România adresat Sovietului Suprem ai Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Congresului Statelor Unite ale Americii, parlamentelor din toate țările europene și Canadei, adoptat de actuala sesiune.

ifin țoale tarile europene si CanadeiMarea Adunare Națională a Republicii Socialiste România, întrunită în prima sa sesiune a celei de-a noua legislaturi, își exprimă adeziunea totală la politica internă și internațională promovată . de România socialistă și dă o inaltă apreciere activității prodigioase a președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, care are rolul primordial în elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economică și socială a patriei, a politicii României, de pace, largă colaborare internațională, securitate și înțelegere. între popoare.Marea Adunare Națională, în numele poporului român, sprijină pe deplin activitatea, propunerile și inițiativele președintelui Nicolae Ceaușeseu pentru oprirea cursei înarmărilor, și îndeosebi a celor nucleare, pentru oprirea experimentării, desfășurării și amplasării de noi arme nucleare în Europa, pentru eliberarea, continentului de orice arme nucleare, pentru înfăptuirea dezarmării și asigurarea păcii în lume.într-un . spirit de puternică adeziune și în unanimitate. Marea A- dunare Națională — în deplin consens cu voința și aspirațiile întregului nostru popor — sprijină cu toată hotărîrea înflăcăratul apel, a- dresat. de la tribuna acestui înalt forum democratic al țării, în discursul solemn de reînvestire ca președinte al Republicii Socialiste România, de către tovarășul Nicolae Ceaușeseu, parlamentelor, șefilor de state și guverne, tuturor forțelor iubitoare de pace, de a face totul pentru oprirea cursei. înarmărilor și trecerea la dezarmare, și în primul . rînd la dezarmare nucleară, pentru apărarea dreptului fundamental al oamenilor, al popoarelor la dezvoltare liberă și independentă, la existență, la pace, la viață.Profund îngrijorată de situația deosebit de gravă existentă în lume, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România a hotărit, acum la începutul noului său mandat, să se adreseze parlamentelor și guvernelor din Europa, S.U.A. și Canada cu chemarea de a acționa împreună, într-un spirit de înaltă responsabilitate, pentru oprirea actualului curs periculos al evenimentelor internaționale, pentru 'promovarea fermă a unei politici de destindere, dezarmare, colaborare și pace.în lume s-au acumulat uriașe ■ cantități de arme nucleare ce ar putea distruge de mai multe ori întreaga omenire, și care depășesc oricâ rațiuni de securitate. Continuă și se intensifică cursa înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, sporind tot mai mult amenințarea unui nou război mondial, care s-ar transforma, inevitabil, într-un război nuclear ce ar distruge întreaga civilizație, înseși condițiile existenței vieții pe planeta noastră. O situație deosebit de primejdioasă s-a creat în Europa ca urmare a continuării amplasării de noi rachete nucleare. A crescut pericolul extin- . derii cursei înarmărilor și în spațiul cosmic, ceea ce ar duce la o intensificare și mai mare a competiției militare, mărind considerabil pericolul declanșării unui război nimicitor.în aceste condiții, problema fundamentală a epocii noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, trecerea la dezarmare, la înlăturarea primejdiei unui nou război mondial, la asigurarea păcii în lume. Se impune să se acționeze cu toată răspunderea, de către toate statele, și în primul rînd de către statele posesoare de arme nucleare, pentru realizarea unor măsuri reale de dezarmare și îndepărtarea primejdiei unei catastrofe nucleare.Poporul român, ca și alte popoare din Europa și din întreaga lume, a salutat începerea la 12, martie a.c. a negocierilor între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii

in problemele armelor nucleare și cosmice. Dar numai trecerea la negocieri nu înseamnă că vreuna din problemele deosebit de grave a și fost soluționată. Esențial este ca acum să se depună toate eforturile pentru ca negocierile să țșăspundă așteptărilor popoarelor, să ducă la realizarea unor acorduri corespunzătoare privind oprirea cursei înarmărilor, în primul rind a celor nucleare, să determine trecerea la reducerea armamentelor nucleare, . pînă la eliminarea lor totală, oprirea militarizării spațiului cosmic. Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România se adresează Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice și Congresului Statelor Unite ale Americii cu apelul de a face totul pentru ca. tratativele de la Geneva să se desfășoare in spirit constructiv, de înțelegere și inaltă răspundere față de securitatea, pacea și viața tuturor popoarelor, pornind de prin concesii și alta, să se evite cierilor și să se corespunzătoare.Problemele care fac obiectul negocierilor sovieto-americane sînt de o imensă importanță pentru destinele întregii omeniri. Pornind de la răspunderea supremă pe care noi, parlamentele, o avem față de popoarele noastre, față de cauza păcii și vieții lor, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adresează tuturor parlamentelor din Europa și din Canada apelul de a acționa împreună și a contribui, în forme corespunzătoare, ca negocierile de la Geneva să ducă în cel mai scurt timp la rezultate concrete, în consens cu interesele și aspirațiile națiunilor lumii.Totodată, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România se adresează Congresului Statelor Unite ale Americii, și Sovietului Republicilor cu apelul ca velor de la experimentarea și producerea noi armamente nucleare, amplasarea rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune în Europa și. simultan, a contramăsurilor nucleare anunțate de Uniunea Sovietică, să se oprească orice acțiuni. de militarizare a spațiului cosmic.Luarea unor asemenea măsuri ar contribui la crearea unei atmos- • fere de. îpțrș.dșrp, favorabilă des- ■ fășurării și încheierii cu succes a negocierilor. Nu există nici o rațiune ca în perioada tratativelor să continue producerea și amplasarea de noi arme nucleare, din moment ce scopul negocierilor este de a se trece la reducerea radicală a armelor nucleare, pînă la eliminarea lor totală din Europa și din lume,Ținînd seama de situația gravă existentă în Europa, datorită marii concentrări de arme nucleare, de alte arme de distrugere în masă, realizarea unor acorduri care să asigure retragerea rache- ’ telor nucleare existente pe continent, , eliberarea continentului european de orice arme nucleare va trebui să aibă prioritate în cadrul negocierilor.în același timp, întrucît problemele armelor nucleare' și militarizării Cosmosului privesc deopotrivă toate statele lumii, este necesar ca și celelalte state să participe mai activ la eforturile pentru realizarea unor acorduri care să pună capăt pericolului nuclear pe Pămînt și în Cosmos.în acest scop. Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România se adresează parlamentelor și guvernelor țărilor europene cu chemarea să acționăm cu ho- tărîre, să ne asumăm o răspundere mai mare, să contribuim la desfășurarea cu bune rezultate a ne-

la necesitatea ca, de o parte și de întreruperea nego- ajungă la acorduri

precum Suprem al Uniunii Sovietice Socialiste în perioada tratati- Geneva să înceteze de

gocierilor sovieto-americane, la realizarea de înțelegeri corespunzătoare privind armele nucleare și renunțarea la orice planuri de militarizare a Cosmosului.Ne adresăm în mod deosebit parlamentelor și guvernelor țărilor europene pe teritoriul cărora se amplasează rachetele nucleare cu rază medie de acțiune și sînt concentrate marea majoritate a armamentelor nucleare cu chemarea ca, pornind de la răspunderea pe care o au față de soarta popoarelor lor, a păcii în Europa și in lume, să acționeze cu toată hotărîrea, să determine ajungerea în cadrul negocierilor de la Geneva la o înțelegere pentru oprirea aducerii de noi rachete nucleare pe continentul european, pentru retragerea tuturor armelor nucleare.< In același scop, considerăm necesar ca țările participante la Tratatul de la Varșovia și țările membre ale N.A.T.O. - să se întil- nească și să discute realizarea unor acorduri corespunzătoare care să ducă la înlăturarea rachetelor cu rază medie de acțiune, a celorlalte armamente nucleare din Europa.Marea publicii deră că cierile Geneva sifice ; și conferințele internaționale consacrate dezarmării.Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România cheamă parlamentele și guvernele U.R.S.S. și S.U.A.. ale tuturor țărilor europene și Canadei să acționăm împreună. în spirit constructiv, pentru succesul Conferinței .de la Stockholm pentru încredere și dezarmare, pentin ajungerea în cel mai scurt timp la un acord în cadrul negocierilor de la Viena privind reducerea trupelor și armamentelor în centrul Europei, pentru trecerea la negocieri efective în cadrul Conferinței de dezarmare de ’ la Geneva. Realizarea unor acorduri corespunzătoare-în cadrul acestor conferințe și organisme internaționale ar avea o mare însemnătate pentru creșterea încrederii și dezvoltarea colaborării, ar da un nou impuls întregii activității de slă- . bire a încordării internaționale, de dezarmare, ar constitui un puternic imbold pentru desfășurarea cu succes a țratativelo.r ..dintre ȚUniu»- nea Sovietică și Statele Unite ale Americii.Ne adresăm tuturor parlamentelor și guvernelor, tuturor statelor cu chemarea de a face totul — pe deasupra oricăror deosebiri de o- rînduire socială sau de convinge.ri filozofice — pentru oprirea cursei . înarmărilor și eliminarea pericolului unei catastrofe nucleare, pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor, la existență, la dezvoltare liberă și independentă, la pace.Avem convingerea că. acționînd împreună, cu răspundere și spirit constructiv, stă în puterea noastră să determinăm schimbarea cursului evenimentelor, reducerea încordării internaționale și trecerea la o politică de destindere și dezarmare. de colaborare, înțelegere și pace.Marea Adunare Națională a Re- .publicii Socialiste România, dînd glas voinței și aspirațiilor de pace ale poporului român, își exprimă hotărîrea de a acționa neabătut, împreună cu parlamentele tuturor țărilor europene, ale S.U.A. și Canadei, pentru a contribui la oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, la succesul negocierilor sovieto-americane de Ia Geneva, pentru eliberarea omenirii de spectrul unei catastrofe nucleare, pentru pace, destindere, securitate și largă. colaborare internațională. X

i Adunare Națională a Re- Socialiste România .consi- . în același timp cu nego- sovieto-americane de la este necesar să se inten- activitatea în organismele

JIIIMIIÎIL SOLEMN AL PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA IURAMINTUL ÎNTREGII NAȚIUNI. 

INDESTRUCTIBIL UNITA IN JURUL CONDUCĂTORULUI IUBIT
Țara întreagă s-a aflat ieri, cu gindul, cu voința, 

sub cupola Palatului Marii Adunări Naționale ; țara 
întreagă a trăit cu vibrantă emoție, cu mindrie pa
triotică, cu răspundere revoluționară clipa istorică a 
realegerii tovarășului Nicolae Ceaușeseu în suprema 
funcție de președinte al Republicii Socialiste România.

Reporterii și corespondenții „Scinteii" au cules ieri 
mărturii emoționante. Le facem loc în această pagină 
cu conștiința limpede a faptului că ele nu sint decit 
o picătură din marele fluviu al gîndurilor și simță- 
mintelor de care poporul întreg este animat în aceste 
zile de sărbătoare.— într-un glas cu întreaga clasă muncitoare, cu întregul popor, ne exprimăm și noi. oamenii muncii de la întreprinderea ,,Tehnofrig“ din Cluj-Napoca — ne spune IOAN MOȘ, lăcătuș în secția mecano- energetică — nemărginita bucurie și satisfacție pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușeseu, marele fiu al națiunii române, în suprema funcție de președinte al Republicii. în persoana tovarășului Nicolae Ceaușeseu noi îl vedem pe omul inaltei omenii comuniste.^ pe acela care întruchipează cu strălucire cele mai alese virtuți ale neamului, ridicat de istorie la. cirma partidului și a țării, comunistul 'și patriotul care și-a consacrat și își consacră toată energia, puterea de muncă, înțelepciunea progresului continuu și fericirii poporului. Dacă țara este mereu mai puternică din punct de vedere economic, dacă omul nou, omul conștiinței revolu

ționare este prezenta de căpetenie a vremii noastre, dacă astăzi România socialistă este cunoscută și apreciată pe toate continentele lumii — datorăm toate acestea înțeleptului nostru conducător, celui care a avut și are rolul determinant în marile transformări economico- sociale din viața patriei. Industria noastră, datorită grijii deosebite, constante a tovarășului Nicolae Ceaușeseu. dispune de tot ce este necesar, pentru a traduce în viață mărețele sarcini ce rezultă din ho- tărîrile Congresului al XIII-lea al P.C.R. — o dotare complexă, cu grad ridicat de tehnicitate, colective experimentate, cu înalt nivel de pregătire, condiții tot mai bune de muncă și viață. Odată cu urarea muncitorească pe caro o adresăm tovarășului Nicolae Ceaușeseu de ani mulți și fericire, de sănătate deplină și multă putere de muncă și creație pentru a ne conduce pe mai departe pe drumul eroic âl rea

lizării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării patriei spre comunism,. dăm glas angajamentului solemn pe care ni l-am asumat de a face totul pentru a urma neabătut exemplul președintelui nostru.Ca un firesc ecou, dintr-o altă zonă a țării, din cîmpia soarelui, ne vorbește unul dintre cei care ostenesc din zori și pînă in noapte, pe arșiță și pe ger, pentru pîinea poporului : MIRCEA ANGHEL DAN, Erou al Muncii Socialiste, președintele C.A.P. Grindu, județul Ialomița :— Cu inimile pline de bucurie, și noi, lucrătorii ogoarelor, ne exprimăm, alături de întregul popor. întreaga noastră bucurie și emoție cu prilejul reînvestiriî tovarășului Nicolae Ceaușeseu în înalta funcție de președinte al Republicii. Prin- tr-o fericită coincidență a istoriei, realegerea are loc în zilele cind se împlinesc două decenii de cînd to

varășul Nicolae Ceaușeseu a fost ales in fruntea partidului nostru, întregul popor dă glas iubirii și stimei, deosebitului respect pe care’ îl poartă întregii activități revoluționare a celui ce întruchipează toate certitudinile și toate nădejdile noastre, voința de mai bine a tuturor românilor. Sînt unul din miile de țărani care au avut*  marea cinste de a-1 cunoaște pe tovarășul Nicolae Ceaușeseu, de a-1 asculta și pentru mine aceste clipe vor rămîne nepieritoare.. Pentru noi, cei care sîntem legați de glia strămoșească, secretarul general al partidului, președintele Republicii este părinte și frate, fiind alături de noi, la bine și la greu, sprijinindu-ne, punînd întreaga sa putere de gîndire și de muncă la cea mai trainică temelie pe care se inaltă acum noua revoluție în agricultură. în ultimii 20 de ani. producțiile la griu, porumb și floarea- soarelui s-au triplat. Asemenea recolte nu puteau fi nici măcar visate. erau dincolo de cele mai îndrăznețe visuri. Ele sînt rezultatul firesc al transformărilor pe care satul românesc le-a cunoscut de cînd omul de aleasă omenie se află in fruntea poporului și partidului. Noi îl iubim cu întreaga noastră

ființă, așa cum președintele iubește țara, liniștea griului și pacea piinii.Stăm de vorbă cu acad. prof, univ. NICOLAE TEODORESCU, președintele Asociației Oamenilor de Știință din Republica Socialistă România :— O viață de om, viață trăită în acest atît de frămîntat secol al douăzecilea, prilejuiește multe momente pline de emoție. Am trăit și eu un număr. Puține sînt însă cele de care îmi voi aminti atît de pregnant cum a fost cel în care președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, a depus jurămîntul. Cuvintele solemne au rezonat și rezonează încă în ființa fiecărui fiu al țării, 'pentru că în ele găsim concentrate toate certitudinile și toate speranțele noastre, propenr siunea neîntreruptă a țării în epoca pe care poporul român a numit-o o dată pentru totdeauna „Epoca Ceaușeseu", temelia de granit a zilei de astăzi pe care se înalță biruitor edificiul României de mîine. în laboratoare și în marile uzine, pe ■' ogoare și în amfiteatre, oamenii de știință, însuflețiți de gindirea și activitatea iubitului și stimatului președinte al

României, de exemplul tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușeseu își reafirmă, în aceste zile solemne, întreaga gratitudine pentru marile prefaceri înnoitoare care au schimbat fața țării în acești 20 de ani. In marele proces înnoitor a fost prinsă și știința românească, a cărei contribuție la transformarea revoluționară a societății a sporit necontenit. Am simțit și simțim zi de zi că nu avem datorie mai sacră decit aceea de a urma îndemnurile repetate ale tovarășului Nicolae Ceaușeseu de a îndrăzni, de a pătrunde mereu mai profund tainele Universului, de a pune toate cunoștințele . noastre în slujba înfloririi și prosperității patriei. 11 asigurăm pe iubitul nostru conducător, și cu acest prilej, că vom merge, sub conducerea sa înțeleaptă și cutezătoare, mereu mai departe pe drumul pe care ni-1 indică.— Sînt fericită și mîndră — ne spune IRMA SĂRDI, profesoară la Liceul industrial nr. 5 din Satu Mare — că viața mi-a dat marea șansă de a-mi fi desfășurat cea mai mare parte a activității mele didactice în „Epoca Ceaușeseu" — . perioadă în care activitatea revoluționară prodigioasă, de generoasă deschidere, de dezvoltare și progres fără precedent al tuturor domeniilor vieții econo- mico-sociale a înrîurit fertil și învățămîntul, întreaga operă de educare și pregătire pentru muncă si viată a tuturor tinerilor, fără deosebire de naționalitate, temelie și certitudine a viitorului fericit, liber și prosper al patriei noastre. Eu și întregul colectiv de cadre didactice de la Liceul industrial nr. 5 din Satu Mare, unde-mi desfășor activitatea, ne străduim să răsplătim această generoasă operă a conducătorului nostru iubit făcînd zi de zi din

toate lecțiile un cadru de educare revoluționară a tinerilor, pentru ca, indiferent de limba pe care ei o vorbesc, să participe cu toții, deopotrivă, activ, cu pasiune, la înălțarea — prin limba comună a muncii, unității și frăției — a edificiului. societății socialiste și comuniste în scumpa noastră patrie — România....Un popor întreg își omagiază conducătorul în ziua ■realegerii sale in înalta funcție de președinte al Republicii ; un popor întreg își mărturisește mîndria de a trăi și munci, de a fi ostaș al revoluției în „Epoca Ceaușeseu". Iată mărturia muncitoarei DUMITRA ANTONIE, Erou al Muncii -Socialiste, bobinatoare la „Elec- troputere" Craiova :— Acum, cînd poporul sărbătorește împlinirea a două decehii de cînd tovarășul Nicolae Ceaușeseu a fost ales în fruntea partidului, iar Marea Adunare Națională, ex- primînd voința unanimă a întregii noastre națiuni, l-a reînvestit în funcția de președinte al țării, aduc, și eu. omagiul fierbinte ilustrului nostru conducător de partid și de tară, mulțumindu-i din adincul inimii pentru- tot ceea ce a făcut și face pentru binele și fericirea națiunii române. Realegerea tovarășului Nicolae' Ceaușeseu în suprema funcție de stat constituie chezășia sigură a înfăptuirii neabătute a istoricelor documente ale Congresului al XIII-lea al partidului. constituie garanția de neclintit că viitorul copiilor mei, precum și al tuturor copiilor patriei mele, va fi încărcat de lumină și speranțe, de împliniri în toate planurile, garanție sigură că vor triumfa pacea și înțelegerea între toate popoarele lumii.
Reporterii șl corespondenții 
„Scinteii"
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Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist UngarStimate tovarășe Kâdâr,In numele Partidului Comunist Român și al meu personal vă adresez calde felicitări eu prilejul alegerii în funcția de secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și vă urez dumneavoastră, comuniștilor și întregului popor ungar succese in îndeplinirea hotărârilor celui de-al XlII-lea Congres al partidului.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, dintre România și Ungaria se vor extinde, întări și dezvolta în continuare, spre binele celor două popoare, al cauzei progresului, socialismului și pacu.

NICOLAE CEAUȘESCUSecretar general
al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul din Mauritius, precum și eu personal am primit cu multă plăcere si gratitudine amabilele felicitări și urări de bme adresate cu prilejul Zilei noastre naționale, pentru care vă adresăm cele mai sincere mulțumiri.

S. RAMGOOLAM
Guvernator general

Primire ia C C. al P. C. R.

PENTRU RECOLTE RECORD ÎN ACEST AN!
300000 hectare cultivate cu soia

O URIAȘĂ „UZINĂ" 
DE PROTEINĂ VEGETALĂ

în zilele de 25—29 martie a.c. o delegație de activiști ai Partid11111 Socialist Unit din Germania. cotl* * dusă de tovarășul Edwin S.nv'’?rt" ner. adjunct al șefului Sec* ei Ș111'1- tă a C.C. al P.S.U.G.. a cȘCtuat, la invitația C.C. al P.C.R.. .viz-ltă tru schimb de experi‘lta ln 'ara noastră. ..

© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 15; 18,30; (sala 
Atelier) : Act venețian — 18; (sala 
„Vasilescu", 11 07 57) : Intre patru 
ochi — 18. /
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : „Marile 
aniversări ale anului muzical 1985". 
Tricentenar BACH—HĂNDEL. Con
cert vocal-simfonic. Dirijor : Mi
hai Brediceanu — 18; (sala Studio) : 
„Treptele afirmării artistice". Ceci- 
liu-Ovidiu Ișfan — violă, Bogdan- 
Alexandru Popescu — vioară — 18. 
© Opera Română (13 18 57) : 
Tannhăuser — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11).: 
Lăsați-mă să cînt — 18.30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 15; Labyrintul — 19,30; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Gustul 
parvenirii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81): Fluturi, 
fluturi — 18.30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție se filmează — 14; Romanță 
tîrzie — 19.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 18.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Copiii soarelui — 18.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 18,30; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Milionarul sărac 
— 18.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, 
sînt al dv.! — 18: (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 18,30. 
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(secția de estradă, 13 13 00) : Concert 
în... haz major — 18.30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
înțelepții din Helem — 18.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 9; Mary Poppins — 
18.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Nică fără frică — 15,30.
© Circul București (.10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 15.30; 19.

OasDeții din Rep*? lica Democrată Germană au /“J convorbiri la C.C. al P.C.R.. \ Comitetul jude- ean Iași al PJ-R.-.la. conducerea Tinisterului E^c^iei. .Sl Jnvațamin- au viz?at instituții de înva- nt si uipaii industriale din mu- 'sile Buri”1?11 Si Iași.■a încheierea vizitei, delegația de activiști ai P.S.U.G. a fost primită de tovarășul Petru Enache. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, desfășurată in
Cronica zileiîn perioada 25—28 martie s-a desfășurat la București cea de-a 13-a ședință a Grupei permanente de lucru de colaborare economică și teh- nico-științifică între Ministerul Industriei Ușoare și Ministerul Industriei Ușoare al Uniunii Sovietice. Cu acest prilej, s-a semnat Protocolul privind colaborarea economică și tehnico-științifică dintre cele două țări in domeniul industriei ușoare pe anul 1985 și pe perioada 1986— 1990. Protocolul prevede măsuri de adîncire și diversificare a cooperării bilaterale în domeniul producției, al schimburilor comerciale și al colaborării tebnico-științifice.

★Cu ocaz'ia apropiatei sărbătoriri a celei de-a 40-a aniversări a eliberării1 Ungariei, la Ambasada R. P. Un
tv

13,00 Telex
13,05 La sârșit de săptămînă
14,40 Martie — cronica evenimentelor 

politice
15.00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 martie, ora 20 — 2 aprilie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi în ge
neral frumoasă și se va încălzi. Cerul 
va fi variabil. Pe alocuri, în nordul 
țării și în zonele deluroase, vor cădea 
ploi ce vor avea și caracter de aversă.

cinema
@ Sosesc 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) — 9; 11,30;
14; 16,30; 19.
® Rămășagul : LUMINA (14 74 16) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
@ Concurs : STUDIO (59 53 15) —
9,30 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Sfîrșitul nopții : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Aventurile maimuței Nury — 9; 
Îl; 13: 15,15: 17. Adela — 18,45 : DOI
NA (16 35 38).

, © Răpirea fecioarelor : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
LIRA (317171) — 15; 17; 19.
© Rîdeti 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 Ia etajul zece — 17; 
19 z COSMOS (27 54 95).
• Viteza : SALA MICĂ A PALA
TULUI : 17.15; 19,30, MUNCA (21 50 97)
— 15; 17: 19.
© Săptămîna nebunilor — 15; 17,
Pisicuța de catifea — 19 : FLACĂRA 
(20 33 40).
• Frați de cruce : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Pirații secolului XX : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 10; 12; 14; 16: 18.
© Vraciul: UNION (13 49 04) — 8,45: 
13.30; 16; 18.30, VOLGA (79 71 26) —
9; 12; 15; 18,30.
® Aii Baba si 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.
• Nick Carter superdetectiv : CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
© Surorile medicale : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Ripa : POPULAR (3115 17) — 15; 
18,30.
® Miliția intervine ; PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
® Provocarea dragonului : PATRTA 
(11 86 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.
O Fluturii sînt liberi : CAPITOL 
(16 29 17) — 8.30; 10.45; 13; 15,15; 17,30; 
19,45.
• Jandarmul și extratereștrii : VIC

tr-o atmosferă prietenească, a fost evocată cu multă satisfacție evoluția rodnică a relațiilor de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.S.U.G., dintre România și R.D. Germană, exprimindu-se dorința reciprocă de a le întări și extinde în continuare, in spiritul înțelegerilor realizate între tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania. președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, spre binele popoarelor celor două țări, al cauzei păcii și socialismului.A fost de față Herbert Plaschke, ambasadorul Republicii Democrate Germane la București.

gare din București a avut loc, vineri, o conferință de presă.Despre semnificația evenimentului aniversat, succesele obținute de poporul ungar în construcția socialistă, precum și despre meritele nepieritoare și contribuția adusă de armata română, alături de armata sovietică, la eliberarea Ungariei, despre relațiile de prietenie și colaborare româno-ungare a vorbit Tibor Hodicska, însărcinatul cu afaceri a.i. al R. P. Ungare.Au participat reprezentanți ai Ministerului. Afacerilor Externe, presei centrale, Agenției române de presă — Agerpres, Radioteleviziunii române, ai unor reviste și publicații, corespondenți ai presei străine acreditați in țara noastră, (Agerpres)
19,00 Telejurnal
19.25 Omagiul țârii președintelui reales 

de țară
19,50 E patria £n sărbătoare. Emisiune 

1 i terar- m u zical- co r egr alică
20.15 Film artistic : „Zbor de luptă". 

Partea I
21.15 Un cîntec din inimă — melodii 

îndrăgite
21,45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări în zona de munte din 
sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 
8 grade, iar cele maxime între 8 și 18 
grade, local mai ridicate. Pe alocuri, 
dimineața se va produce ceață. In 
București : Vremea va fi frumoasă și 
se va încălzi. Cerul va fi variabil. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
2 și 5 grade, iar cele maxime între 15 
și 18 grade. Dimineața, condiții de 
producere a ceții.

TORIA (16 28 79) — 9: 11: 13; 15; 17*;
19.
© Iubirea are multe fețe : 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; 11; 13; 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 12; 14; 16; 18;
20.
O Aventuri în Marea Nordului ; 
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 17;, 
19.

teatre

IN ACEASTĂ PRIMĂVARĂ - ATENȚIEDEOSEBITĂ TĂIERILOR LA VIJA DE VIE!în această primăvară, tăierile la vița de vie trebuie executate cu mai multă răspundere decit in alți ani. Explicabil de ce. După cum ne-a spus inginerul VIOREL STOIAN, directorul Trustului de producție pentru viticultură și vinificație. temperaturile scăzute înregistrate in lunile ianuarie și februarie au afectat viabilitatea ochilor la vița de vie din unele plantații. Din acest punct de vedere situația este diferită de la o parcelă la alta, în funcție de soiul cultivat, de poziția plantației, de măsura in cai;e corzile au fost sau nu acoperite'de zăpadă. Astfel, gerurile au avut un efect negativ asupra viilor situate la piciorul pantei, in mi- crodepresiuni, asupra celor ’ afectate- anul trecut de grindină și a celor a căror vegetație a fost oprită brusc de înghețul din luna octombrie. Specialiști din unitățile de cercetare și de producție au verificat starea tuturor plantațiilor, astfel incit avem o imagine clară a situației în care se află viile. Chiar dacă în unele plantații există pierderi de muguri, prin tăieri executate corect, completate în timpul vegetației cu operațiuni „în verde", ele pot fi compensate aproape în totalitate. De altfel, pe baza cercetărilor efectuate în cursul anilor și a experienței multor unități agricole au fost elaborate recomandări privind măsurile specifice care trebuie aplicate în plantațiile de vii afectate de îngheț. Pentru ca aceste recomandări să fie însușite temeinic de către toți cei care participă la executarea acestor lucrări, în județele cu viticultură dezvoltată au fost organizate, pe centre, demonstrații practice conduse de cercetători și specialiști din unitățile agricole.Iată ce recomandă Trustul de producție pentru viticultură și vinificație și Institutul de cercetări pentru viticultură și vinificație Valea Călugărească. județul Prahova, în legătură cu executarea lucrărilor de primăvară în vii :înainte dg a începe tăierile la vița de vie, specialiștii din unități trebuie să determine viabilitatea ochilor la fiecare parcelă și, pe această bază, să delimiteze cu exactitate plantațiile care au suferit din cauza gerurilor, astfel incit toate lucrările să fie executate corect și, pe această bază, să se obțină o producție bună de struguri. în prima etapă, tăierile să înceapă la viile situate pe versanți, unde butucii au iernat in condiții bune și să se încheie cu cele din plantațiile din zonele joase, care au pierderi mai mari
O condiție pentru 

creșterea exportului ÎNNOIREA SI MODERNIZAREA PRODUCȚIEI' y 9Problema realizării unor produse noi, cu parametri tehnici și calitativi ridicați, menite să satisfacă in condiții tot mai bune cerințele economiei naționale! și să fie pe deplin competitive pe piața externă, se pune cu deosebită acuitate și pentru colectivul muncitoresc de la întreprinderea de mașini-unelte din Arad. Și nu exagerăm cu nimic cind afirmăm că. în ultima vreme, aici s-a declanșat o ; adevărată „bătălie a calității", consacrată înfăptuirii neabătute a sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, cu- prilejui vizitelor de lucru efectuate în această mare unitate. ’— Obiectivele stabilite pentru acest an și pentru cincinalul viitor, ne spune tovarășul Petru Volentir, in- giner-șef cu pregătire^ fabricației, a pus în fața colectivului nostru sarcini deosebit de complexe, legate in primul rînd de schimbarea specificului producției; De la strungurile tradiționale, cu 6 clasă de precizie normală, am trecut la strunguri și mașini-unelte de înaltă precizie, cum sint. bunăoară, cele destinate activității cu profil de | mecanică fină. 

de ochi. Tăierile la viile pe rod trebuie încheiate înainte de pornirea vegetației, ceea ce este de natură să asigure o hrănire mai bună a mugurilor rămași pe coarde și o stimulare a celor secundari sau dorminzi. în,plantațiile cu dezvoltare normală, în raport cu starea de viabilitate a ochilor pot fi aplicate mai multe soluții. Astfel, în viile cu" o viabilitate a ochilor de peste 80 la sută se recomandă să fie făcută o tăiere normală, asigurindu-se încărcătura de ochi recomandată pentru podgo-' ria și soiul cultivat ; în cele cu 50—80 la sută ochi viabili se face o tăiere de. compensare totală a ochilor afectați : /in viile cu 20—50 la sută ochi-viabili se execută o tăiere de compensare parțială a ochilor afectați, cu condiția ca încărcătura rămasă să nu fie mai mare de 20—35 de ochi pe metru pătrat, in funcție de vigoarea soiurilor cultivate. La viile ai căror ochi au o viabilitate sub 20 la sută, tăierile vizează, în principal, refacerea elementelor de rod pentru anul următor. Desigur, la efectuarea tăierilor se va ține seama și de forma de conducere a butucilor. în toate plantațiile afectate puternic de îngheț va trebui să se aplice, în continuare, un complex de lucrări, între acestea un loc important îl ocupă fertilizarea obligatorie, înainte de dezmugurit, cu îngrășăminte pe bază de azot și potasiu — care va favoriza emiterea și creșterea lăstarilor, precum si o bună coacere a lemnului. Apoi) este necesar să 1’ie combătute Ia timp bolile și dăunătorii, iar prin lucrări adecvate să fie distruse buruienile și menținută apa în sol. Prin respectarea acestor recomandări, mai ales în ce privește tăierile de compensare a mugurilor de rod, vor putea fi obținute recolte mari de struguri.întrucît în aproape toate zonele unde se află principalele podgorii ale țării timpul s-a încălzit, este necesar să fie grăbite lucrările de tăiere la vița de vie, respectindu-se întocmai recomandările făcute. . De asemenea', specialiștii au datoria ca, pe baza cunoașterii exacte a butucilor din fiecare parcelă, să stabilească cu exactitate încărcătura de rod. Nu trebuie admise tăieri șablon, rigide, efectuate fără a ține seama de condițiile de mediu și soi. Calitatea tăierilor și apoi a lucrărilor de întreținere în timpul vegetației va decide in mod hotărîtor nivelul viitoarei recolte.
Ioan HERTEG

într-adevăr. modernizarea și diversificarea producției, realizarea unor mașini-unelte cu parametri tehnici și calitativi la nivelul celor atinși pe plan mondial, presupun un efort continuu de căutare și aplicare a celor mai judicioase măsuri 

tehnice și organizatorice. De fapt, de aici s-a și pornit, de la adevărul elementar că nivelul calitativ al producției depinde de pregătirea profesională a oamenilor. Prin urmare, așa cum ne preciza tovarășul Marin Tașcă, din cadrul serviciului C.T.C., au fost alcătuite echipe speciale, in componenta cărora au intrat cei mai buni muncitori și tehnicieni, pentru realizarea mașinilor de mare complexitate și precizie. Concomitent, controlorii tehnici de calitate au urmat un curs special, cu durata de un an. curs adaptat, prin structura lui, la noile sarcini încredințate constructorilor de mașini-unelte din

Soia este una din plantele tehnice de mare importanță pentru economia națională. Pe lingă faptul că din soia se obțin însemnate produse pentru aprovizionarea populației, această cultură constituie principala sursă de asigurare a proteinei în hrana animalelor, avînd un rol hotărîtor în dezvoltarea zootehniei. Iată de ce, esențial este să se obțină recolte cit mai mari de soia la hectar.Potrivit sarcinilor de plan, unitățile agricole fie stat și cooperatiste vor însămînța in acest an cu soia 300 000 hectare, din care circa 90 000 hectare în sistem intensiv. Producțiile medii prevăzute, a se obține sint de 2 400 kg la hectar la cultura obișnuită și de 3 000 kg la cea intensivă. „în mod mult mai temeinic decit in anii anteriori — ne spune tovarășul Ion Mocanu, director adjunct in Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare — a fost stabilit un amplu program de măsuri menite să asigure realizarea producțiilor planificate pentru acest an. Am în vedere mai în.tîi asigurarea unei baze materiale corespunzătoare — erbicide, îngrășăminte chimice, semințe de bună calitate și altele. Amintesc, totodată, ca un lucru deosebit de util, faptul că a avut, loc instruirea inginerilor- șefi din unitățile agricole de stat și cooperatiste din toate județele cultivatoare de soia. împreună cu specialiștii din cercetare și din ca- clrul ministerului, au fost dezbătute toate aspectele legate de aplicarea corectă a tehnologiei culturii soiei".Se poate, deci, afirma că au fost făcute pregătiri temeinice pentru cultivarea soiei. Am urmărit cum se prezintă concret situația în județul Ialomița, unul din județele mari cultivatoare de soia, în acest an unitățile agricole de stat și cooperatiste avînd de insămînțat 17 730 hectare, din care 3 600 în sistem intensiv. De la început trebuie precizat că unitățile agricole din județ au o experiență bogată in ce privește cultura soiei. Cooperativele agricole din Grindu, Smirna, Miloșești, Scînteia și Grivița, întreprinderile agricole de stat Balaciu, Stelnica și Slobozia au realizat constant producții ridicate. Totuși, pe ansamblul județului, in ultimii ani, din cauze mai mult subiective, producția medie de soia s-a situat la un nivel scăzut. „Deși in 1984 s-a înregistrat o creștere de citeva sute de kilograme la hectar a producției medii.de soia, aceasta nu ne mulțumește — ne spune!, tovarășul Vasile Berbecel, directorul direcției agricole. Vrem ca în acest an, atit la soia, ■ cit și la celelalte culturi, . să' obținem recolte la nivelul potențialului productiv al pămîntului din Bărăgan și al bazei tehnico-materia- le de care dispunem. în acest spirit s-au făcut și se fac, în continuare, pregătirile pentru însămînțările de primăvară". Dar să vedem, concret, care este stadiul acestor pregătiri și ce îmbunătățiri au fost aduse tehnologiei culturii.STRUCTURA SOIURILOR. în a- ceastă privință, au fost făcute modificări substanțiale. Dacă în anii tre- cuți preponderente erau soiurile tardive, pentru anul acesta au fost alese soiuri intr-o structură diversificată ca perioadă de vegetație. Aceasta este de natură să permită o mai bună eșalonare a recoltării și, deci, să se evite pierderile de recoltă. Astfel, 67 la sută din suprafață se va semăna cu soiuri tardive și» 30 la sută cu soiuri mai timpurii. „Consider deo

Lucrări de sezon in livezi

Arad. Asemănător s-a procedat și in cazul maiștrilor, fără să mai vorbim de faptul că acțiunea de ridicare a nivelului de pregătire profesională a muncitorilor și specialiștilor se desfășoară in mod permanent.Iată și o altă direcție de acțiune : 
La întreprinderea de mașini-unelte din Arad

potrivit unui program special de măsuri, s-a urmărit funcționarea la parametri optimi a utilajelor de precizie. Au fost realizate, totodată. 15 noi standuri de probă și rodaj, care permit ca, după montarea unui nou subansamblu, acesta să poată fi verificat timp de opt ore. „Dacă apar defecțiuni, ele se pot remedia pe loc. în stadiu de subansamblu, ne spune ing. Andrei Malcoci, șeful serviciului tehnologic. Numai la secția montaj avem opt standuri, unde sint verificate păpușa fixă, cutia de avansuri, căruciorul, cutia roților de schimb, reductorul. variatorul. păpu- 

sebit de important faptul că in acest an am introdus in cultură, pe 3 la. sută din suprafață, o serie de soiuri noi — ne spune tovarășul Napoleon Petrescu, director cu producția vegetală la direcția agricolă. Este vorba de soiurile Wilkim, Evans și Tomis, pe care le verificăm și înmulțim, pentru a le extinde ap,oi in producție".AMPLASAREA CULTURII pe terenuri corespunzătoare are un rol hotărîtor pentru obținerea de producții mari de soia. Or, in această privință, în anii trecuți, au existat serioase neajunsuri, cu consecințe directe asupra nivelului recoltei. Este și motivul pentru care s-a hotărit ca, în acest an, soia să fie semănată numai pe terenuri unde există garanția realizării integrale a suprafeței și a producției planificate. „Soia era considerată un fel de cenușăreasă a culturilor de cîmp — ne spune Petre Dumitrescu, inginerul-șef al I.A.S. Ograda. întrucît se însămînța ulti-Ce măsuri se impun în această primăvară pentru a se obține producțiile planificate
ma, era amplasată pe terenurile ce rămîneau, de obicei, improprii acestei culturi. Situația s-a schimbat radical. Amplasarea soiei s-a făcut numai pe terenuri bune, evitindu-se cele cultivate cu plante furajere pentru masă verde semănate toamna, care eliberează terenul tîrziu, ceea ce prelungește însămînțarea chiar pînă în luna mai". De altfel, în toate unitățile agricole din județ s-a procedat în mod asemănător. Au foststabilite solele, cu grad redus de îmburuienare, majoritatea acestora fiind pregătite încă din toamna anului trecut. Un. accent aparte se va pune în acest an pe nivelarea tuturor terenurilor destinate soiei. întrucît experiența a dovedit că din cauza micilor depresiuni, păstăile de pe etajele inferioare nu pot fi recoltate.ASIGURAREA SEMINȚELOR. în momentul de față, unitățile agricole au preluat și depozitat corespunzător întreaga cantitate de sămînță de soia, îmbucurător este însă faptul că, față de anul trecut, toată sămînța are indici de calitate superiori, germinația fiind cuprinsă intre 85 și 95 la sută. C.A.P. Grindu va semăna în acest an 400 hectare cu soia. „Avem plan să obținem 2 600 kg in medie la hectar — ne spune Virgil Micu, inginerul-șef al cooperativei. Dar angajamentul nostru este să realizăm peste 3 000 kg'la hectar. Pentru a- ceasta, pe lingă respectarea fiecărui element din tehnologia, acestei culturi, o atenție deosebită vom acorda tratării semințelor cu nitragin. După cum ne-am convins din experiența proprie, tratamentul cu nitragin asigură o pornire viguroasă în vegetație a plantelor și realizarea unor producții sporite". Insistăm asupra acestei lucrări întrucît, în programul județean privind cultura soiei, se prevede ca, în mod obligatoriu, în 

șa mobilă, sania și alte subansamble importante din componența diferitelor tipuri de mașini-unelte pe care le fabricăm. Prin verificarea suban- samblelor pe standuri, in condiții de funcționare identice cu cele din exploatare. se asigură nu numai un

5 nalt nivel calitativ al produselor finite. ci și o substanțială economie de manoperă, deci o productivitate ridicată". în momentul de față este pregătit să intre in funcțiune un nou stand de probă, deosebit de complex, destinat strungurilor cu comenzi numerice, unde automatul programabil va fi verificat în amănunțime. De altfel. în acest an se vor realiza in întreprindere încă 17 noi standuri de probă și rodaj.Fără a insista prea mult asupra celorlalte măsuri inițiate în vederea ridicării calității produselor, trebuie adăugat că. din acest an, înainte de livrare, fiecare produs este supus 

toate unitățile agricole să se facă tratarea semințelor cu nitragin.FERTILIZAREA ȘI ERBICIDA- REA TERENULUI sint două lucrări care au o mare importantă pentru obținerea de producții sporite la cultura soiei. în funcție de fertilitatea solului, planta premergătoare și producția planificată în toate unitățile agricole au fost întocmite programe de fertilizare, diferențiate pe fiecare parcelă. Se pune insă cu deosebită acuitate problema ca in cel mai scurt timp, să se asigure unităților agricole cantitățile de îngrășăminte chimice repartizate, în această privință existînd serioase rămîneri în urmă față de perioada in cafe ne aflăm. La fel de urgentă este și problema asigurării erbicidelor, substanțe fără de care cultura soiei, mai ales a celei în sistem intensiv, este de necon- cepul. Deși la Ministerul Agriculturii s-au făcut promisiuni că s-au asigurat erbicide pentru întreaga suprafață cu soia, in județ a ajuns doar o mică cantitate. Timpul este înaintat și. tocmai de aceea, trebuie luate măsuri ca toate cantitățile -de îngrășăminte chimice .și de erbicide prevăzute să ajungă în unități înainte de începerea semănatului.SISTEMUL DE SEMĂNAT. Vom preciza de la început că toate cele 161 agregate de semănat soia au fost reparate și verificate pentru a realiza densitățile stabilite. Ca atare, întreaga suprafață va fi insă-mințată în cel mult 10 zile. Prezintă însă interes sistemele de semănat preconizate.' Experiența anilor anteriori a dovedit că sistemul clasic de semănat, la 45 cm distanță între rînduri, nu permite realizarea de producții mai mari. Pe baza experienței Stațiunii de cercetări agricole Mărcu- lești și a Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea, în acest an se va aplica, pe suprafețe mari, sistemul de semănat in rînduri dese, distanțate la 25 cm, care asigură sporuri mari de producție. Despre avantajele acestui sistem de cultură, care poate fi aplicat numai pe terenuri cu grad redus de infestare cu buruieni, ne-a vorbit tovarășul Costel Ichim. inginerul-șef al I.A.S. Balaciu. „Micșorând distanța între rînduri se asigură o mai bună valorificare a spațiului de. nutriție — ne-a spus interlocutorul. în plus, lucru esențial, plantele sint obligate să se înalțe, după lumină. Prin aceasta, inserția, primelor etaje, de păstăi se face nu .la 3—4 cm, ci. la 8—10 cm, puțind fi recoltate in totalitate, fără pierderi. Lucrind. in acest fel', noi’ am obținut sporuri de producție de .300—400 kg Ia hectar față de sistemul clasic". Este un argument care pledează pentru extinderea pe suprafețe mai mari a semănatului în rînduri dese, îndeosebi la cultura intensivă.Cele relatate permit să se facă aprecierea că, în județul Ialomița, au fost luate măsuri hotărîte și se acționează energic pentru ca, în acest an, să se obțină o producție bună de soia. Pentru aceasta, este necesar însă ca. in timpul scurt ce a mai rămas pină Ia începerea însămință- rilor, să fie soluționate toate problemele legate de asigurarea îngră-- șămintelor chimice și a erbicidelor, spre a exista intr-adevăr garanția că producțiile planificate vor fi realizate întocmai.
Aurel PAPADWC 
Mihai V1ȘO1U corespondentul „Scinteii"

unor probe de recepție internă, in majoritatea cazurilor acestea fiind efectuate chiar în prezența beneficiarilor. Tot pentru prima oară, in întreprindere a fost stabilit un program detaliat pentru elaborarea tehnologiilor de control pentru fiecare produs, corelat cu termenele de intrare în fabricație a produsului respectiv.Cel mai bun argument al eficienței acestor preocupări vizînd creșterea continuă a calității produselor ii constituie faptul că, în perioada care a trecut din acest an. Întreprinderea și-a realizat in totalitate contractele la export și a livrat in avans numeroase mașini-unelte, in 10 țări, neînregistrînd nici o reclamație cu privire la calitatea produselor. Un fapt cu atit maț, îmbucurător cu cit, în acest an, planul la export este cu 21 la sută mar mare decit anul trecut. ponderea produselor destinate partenerilor de peste hotare ridicin- du-se la 70 la sută din totalul utilajelor și mașinilor-unelte care vor 1'i realizate.
Tristan MIHUȚAcorespondentul „Scinteii"
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VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR

APĂRAREA PĂCII!
Dezarmarea — singura cale rațională ISTOCKHOLM 29 (Agerpres)._ — Primul Palme, cetării furării termonucleare.făcută în parlamentul de la Stockholm, el a subliniat că există pericolul extinderii cursei înarmărilor nucleare în spațiul cosmic. Refe- rindu-se la tratativele sovieto- americane de la Geneva cu privire la armele nucleare și cosmice, premierul suedez le-a calificat drept un pas pozitiv, care ar trebui să

ministru al Suediei. Olof a reafirmat necesitatea în- cursei înarmărilor și înlă- pericolului unei catastrofe într-o declarație

\
\
\

ducă la lichidarea definitivă și L pretutindeni a armelor atomice. ,EI a relevat că la reglementarea j acestor probleme trebuie să participe și alte state ale lumii. Singura cale rațională pentru înlăturarea pericolului unui război nuclear este începerea procesului de dezarmare nucleară, a precizat primul ministru.Olof Palme a reafirmat hotărîrea tării sale de a promova o politică de neutralitate, de a acționa pen- trii interzicerea folosirii armelor nucleare.
Pentru crearea de zone denuclearizateMADRID 29 (Agerpres). — în orașul spaniol Cordoba se desfășoară lucrările unei conferințe internaționale avînd ca temă crearea de zone denuclearizate. Peste 200 de delegați din numeroase țări de pe toate continentele examinează modalitățile creșterii rolului municipalităților în cadrul mișcării antinucleare, în favoarea păcii și încetării- cursei înarmărilor.La lucrări participă, de asemenea, reprezentanți a 50 de orașe spaniole care și-ad declarat teritoriile lor zone lipsite de arme nucleare.

TOKIO 2.9 (Agerpres). — Partide
le comunist și socialist din Japonia

s-au pronunfat pentru declararea , 
capitalei țării — marea metropolă ' 
Tokio — drept zonă lipsită de arme I 
nucleare. In cadrul adunării muni- i 
cipale, reprezentanții celor două 
partide au propus un proiect de ' 
rezoluție în acest sens și au cerut | 
autorităților să respecte' cu strictețe . 
cele trei principii nenucleare în
scrise in constituția țării.

Mișcarea antinucleară din Japo
nia dobindește o tot mai mare am
ploare. Pină în prezent aproximativ 
420 de orașe și localități și cinci 
prefecturi s-au declarat zone denu
clearizate. I

NU, prezenței în porîurile
cu arme nucleare la bord 1

neozeelandeze a navelor

WELLINGTON 29 (Agerpres). — Majoritatea populației din Noua Ze- elandă sprijină politica guvernului laburist privind interzicerea ancorării în porturile țării a navelor militare capabile să transporte arme nucleare la bord. Potrivit re-
zultatelor unui sondaj întreprins ț de. televiziunea neozeelandeză, 77 la sută dintre cei chestionați s-au pronunțat in favoarea atitudinii ferme a guvernului în problema armelor nucleare.

Critici severe în S.U.fî. față de decizia privind 
programul de înarmări strategiceWASHINGTON 29 (Agerpres). — După aprobarea în Senat și Camera Reprezentanților — cu o diferență minimă de voturi pentru — a continuării programului Administrației Reagan de înarmări strategice. în forul legislativ american se menține o opoziție puternică, atît în rindul democraților, cît și al republicanilor, față de construirea rachetei intercontinentale MX.Numeroși parlamentari. între care Thomas O’Neill, speakerul Camerei Reprezentanților. Charles Behnett (democrat, Florida), Edward Markey (democrat, Massa- t chussets), au formulat critici severe

I

I

4

la adresa deciziei de continuare a programului MX, arătind că producerea acestor arme nu este justificată, avîndu-se în vedere proporțiile arsenalului nuclear al S.U.A. și costul extrem de ridicat al acestui proiect, care a înghițit deja 10 miliarde dolari. Oponenții proiectului MX din cadrul Congresului — scrie Reuter — au relevat că Statele Unite nu-și pot per-■ mite să irosească bani pentru un 1 sistem de arme într-o perioadă în I care forul legislativ depune efor- i turi pentru a diminua cheltuielile și a reduce deficitul de 220 miliarde I dolari al bugetului federal. (

condiție a rezolvării problemelor contemporane4*
O declarație a ministrului de externe portughezBELGRAD 29 (Agerpres) — Adincirea prăpastiei dintre țările bogate, din Nord, și cele slab dezvoltate, din Sud, constituie una din problemele majore ale comunității internaționale. Această problemă trebuie abordată în mod ferm și eficient — • a declarat, intr-un interviu acordat revistei „Medjunarodna Politika" din Belgrad, ministrul de externe portughez, Jaime Gama.

Problemele grave cu care se confruntă in prezent omenirea nu sint de nerezolvat — trul portughez, Taniug. Ele pot fii mod constructiv, recunoașterea dreptului fiecărui stat, dincolo de diferențele existente, de a-și hotărî destinele fără nici un amestec din afară, prin respectarea principiilor coexistenței pașnice.

a subliniat minis- citat de agenția soluționate in plecîndu-se de la dreptului

0 contribuție la dezvoltarea in continuare a relațiilor româno-sovietice
Aprecierile Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. despre întîlnirea 

primilor miniștri ai României și U.R.S.S.MOSCOVA 29 (Agerpres). —După cum transmite agenția T.A.S.S.. Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a analizat rezultatele recentei. întil- niri dintre Nikolai Tihonov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și delegația română condusă de Constantin Dăscălescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.

S-a relevat că schimbul de păreri care a avut loc și documentele semnate vor contribui la dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre țările noastre, la adincirea conlucrării dintre țările socialiste în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și al Tratatului de la Varșovia.

Un interviu 
al lui Fidel Castro Ruz

r' i ■
1
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ALEGEREA NOULUI PREȘEDINTE AL REPUBLICII ELENE
Christos Sartzetakis depune azi jurămîntul în calitate de șef 

- al statuluiATENA 29 (Agerpres). — Christos Sartzetakis, candidat unic propus de partidul de guvernămint. Mișcarea Socialistă Panelenă (P.A.S.O.K.), a fost ales de Parlament în funcția de președinte, al Republicii Elene, informează agenția A.N.A.La al treilea tur de scrutin, desfășurat vineri — primele două au avut loc la 17 și 23 martie — Christos Sartzetakis a întrunit majoritatea necesară de 180 voturi.Ceremonia depunerii jurămîntu- lui pentru preluarea oficială a funcției de șef al statului este programată pentru simbătă, 30 martie.
Christos Sartzetakis s-a născut în

1929, la Salonic. După terminarea

studiilor universitare, a intrat în 
magistratură, in anul 1955. El a de
venit bine cunoscut in Grecia ca ju
decător însărcinat cu instrucția în 
procesul privind asasinarea, în 1963, 
Ia Salonic, a deputatului independent 
de stingă Gregorios Lambrakis. In 
1968 a fost demis printr-un act al 
juntei militare, ce luase puterea în 
Grecia în 1967. Arestat în două rîn- 
duri în timpul dictaturii, a fost în
temnițat timp de aproximativ un an.

După restaurarea, în 1974, a de
mocrației parlamentare in Grecia, a 
fost reprimit in magistratură ca ju
decător la Curtea de Apel din Ate
na. Din octombrie 1982 a fost jude
cător la Curtea Supremă a Greciei.

HAVANA 29 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului mexican „Excelsior", președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, Fidel Castro Ruz, s-a pronunțat pentru anularea datoriei externe de aproximativ 360 miliarde dolari a Americii Latine și alocarea, pentru rambursarea ei, de către țările puternic industrializate creditoare a 10—12 la sută din cheltuielile lor militare — informează a- genția Prensa Latina. în condițiile actuale, a spus el, țările latino-americane nu au posibilitatea reală de a-și plăti datoriile externe, iar impunerea de noi sacrificii popoarelor din regiune este inechitabilă.Fidel Castro a apreciat că situația politică, economică și socială actuală din America Latină a ajuns intr-o fază în care nu mai poate rezista la noi ajustări de ordin eco-, nomico-financiar, așa cum propune F.M.I. El s-a pronunțat, totodată, pentru ca țările din America Latină, toate statele în curs de dezvoltare să adopte o atitudine unitară și fermă în problema soluționării datoriilor lor externe.

APEL. Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a lansaț un apel Iranului și Irakului pentru a pune capăt conflictului dintre , cele două țări, transmite agenția palestiniană de știri W.A.F.A. Liderul palestinian a chemat conducătorii celor două state să cada de acord asupra încetării globale a ostilităților.

Economiștii au arătat că esle a- proape sigur că plafonul de cheltuieli propus va fi depășit.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Libanul a cerut prelungirea mandatului U.N.I.F.I.L. 
• Zairul a recunoscut O.E.P. ca unic reprezentant legitim 

ai poporului palestinianNAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).— Libanul a cerut oficial prelungirea mandatului Forței Interimare a O.N.U. în Liban (U.N.I.F.I.L.) pentru o nouă perioadă de șase luni, insistând ca U.N.I.F.I.L. să-și poată desfășura efectivele pină ia frontiera israeliano-libaneză.Cererea este formulată într-d scrisoare adresată secretarului general al' O.N.U. de către ambasadorul Libanului la Națipnile Unite. Scrisoarea subliniază că „zona de desfășurare a U.N.I.F.I.L. se intinde de la fluviul Litani și spre sud pînă la frontierele internaționale recunoscute ale Libanului". Această regiune, se arată în continuare, trebuie să fie în totalitatea sa sub autoritatea exclusivă a armatei tă în misiunea sa U.N.I.F.I.L. Libanul nici un caz crearea „zone tampon" sau„cordoane de securitate"; nează scrisoarea.Actualul mandat al U.N.I.F.I.L. expiră la 19 aprilie a.c.

VIENA 29 (Agerpres). — Secretarul federal pentru finanțe al Iugoslaviei, Vlado Klemencici, a declarat la Adunarea anuală a guvernatorilor Băncii interamericane de dezvoltare, desfășurată la Viena, că principiul reeșalonării pe termen lung a . datoriilor țărilor in curs de dezvoltare trebuie să devină o practică curentă.

libaneze, asista- doar' de către nu acceptă în de așa-numite orice alt fel de mențio-
DHAKA 29 (Agerpres). — In cadrul unui seminar consacrat discutării problemelor privind procesul de pace in Orientul Mijlociu, care are loc la Dhaka, președintele. Bangladeshului, Hossain Mohammad Ershad, a lansat un apel la retragerea imediată și totală a Israelului din toate teritoriile arabe ocupate, ca o con-

diție a realizării păcii în regiunea Orientului Mijlociu, transmite agenția KUNA. El a condamnat cu fermitate menținerea ocupației israeliene in acestș teritorii, arătind că Bangladeshul va continua să sprijine poporul palestinian in lupta sa pentru realizarea unui stat propriu. independent— Zairul a pentru Eli-CAIRO 29 (Agerpres). recunoscut Organizația . berarea Palestinei (O.E.P.) ca unicul reprezentant legitim al poporului palestinian, a declarat ministrul de externe zairez, Mokolo V.’„ Mpombo, aflat în vizită Cairo.

„Este necesară 
instaurarea unei noi 

ordini economice 
internaționale" 

Reuniunea internațională 
. de Ia Caracas29 (Agerpres). — La încheiat lucrările reu-Wa oficială la— Inciden- milițiile ri-BEIRUT 29 (Agerpres). tele de joi, care au opus vale din orașul nord-libanez Tripoli, s-au soldat cu moartea a patru persoane și rănirea mai multor altora — transmite agenția Reuter, citind surse, ale securității libaneze. Un al armatei israe- în urma raiduri- fortele israeliene12 februarie în-23 de sate din sudul Libanului, 70 de libanezi au foșt uciși, ălți 500 arestați, iar 84 de locuințe distruse, informează agenția Reuter.

TEL AVIV 29 (Agerpres)1. purtător de cuvint liene a declarat că lor întreprinse de de ocupație de la coace, împotrivă a

CARACASCaracas ,s-au ___  _________  ___niunii internaționale „Pentru libertatea popoarelor, autodeterminare și responsabilitate", la care au luat parte reprezentanți ai unor state din Europa, Africa. Asia și America Latină. Au fost adoptate rezoluții in care sint condamnate politica imperialistă și neocoloniaiistă. măsurile inechitabile preconizate de Fondul Monetar Internațional pentru plata datoriilor externe ale țârilor în curs de dezvoltare și se subliniază necesitatea instaurării unei ■ noi ordini e- conomice si politice internaționale. Totodată, sint relevate necesitatea de a se respecta ferm dreptul popoarelor la autodeterminare, cerința ca toate litigiile internaționale să fie soluționate prin mijloace pașnice, pe calea dialogului și a negocierilor politice.
ÎN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE INTERNATIONALE

Autoritățile sud-africane continuă represiunile 
împotriva populației de culoareJOHANNESBURG 29 (Agerpres). — Autoritățile sud-africane continuă represiunile împotriva militanților pentru abolirea politicii de apartheid și discriminare rasială din Africa de Sud.Agenția Reuter transmite că' regimul minoritar de la Pretoria a emis un ordin — cu intrare in vigoare imediată — prin care au fost interzise, pentru o perioadă de trei

orice reuniuni ale Frontului Democratic, coaliție a organizațiilor de luptă antiapartheid din R.S.A.Totodată, au fost interzise reuniunile altor 28 de organizații ale populației africane, în special din provincia Capetown.
(Agerpres). — al Organizației (O.S.A.), reunit exprimat, cu o

(din actualitatea politică')

URUGUAY: Relansarea economiei-
obiectiv prioritar al noului curs democratic

PRETORIA 29 (Agerpres). — Frontul Upit Democratic din Republica Sud-Africană. care grupează aproximativ 700 organizații ce luptă • împotriva apartheidului, a cerut demisia președintelui sud-african. Pieter Botha, și a guvernului condus de acesta, informează agenția France Presse. Cererea a fost exprimată după un discurs rostit în „parlament" de șeful regimului de la Pretoria in care acesta amenința că va recurge la acțiuni „ferme" pentru asigurarea legii și ordinii rasiste in țară.

WASHINGTON 29 Consiliul permanent Statelor Americane la Washington, și-a largă majoritate, sprijinul față de e- forturile întreprinse de Grupul de la Contadora în vederea soluționării prin tratative politice a crizei din America Centrală, informează agenția Prensa Latina.Exprimînd acordul țării sale față de inițiativele Grupului de Ia Contadora (Columbia, Mexic, Panama și Venezuela), ambasadorul argentinian a subliniat că acțiunile îndreptate în direcția instaurării păcii în America Centrală se bucură de aprobarea unanimă a Adunării Generale a O.S.A., care s-a pronunțat in acest sens în cursul reuniunii sale din luna noiembrie anul trecut.

SESIUNE. La Bruxelles a început, vineri, după-amiază,. prima sesiune din acest an a>.Consiliului C.E.E.. la care participă șefii de stat .sau de guvern ai țărilor membre ale Pieței comune. . trtnsmit agențiile Reuter și France I^esse. Sancționarea acordului privind a- derarea Spaniei și Portugaliei ta Comunitatea Economică (vest-) Eu\ ropeană. realizat de miniștrii de externe ai C.E.E., după negocieri îndelungate și controversate, constituie punctul prioritar al dezbaterilor. care se vor încheia simbătă seara.

COMITETUL SENATORIAL pentru afacerile externe al Congresului S.U.A. a votat interzicerea folosirii oricărui ajutor extern financiar acordat grupărilor anti- sandiniste. Votul a intervenit sub forma unui amendament la proiectul de lege privind acordarea unui fond de 12,8 milioane dolari cu titlul de ajutor extern.

LEGE. Parlamentul Uruguayan a aprobat o lege de urgență în domeniul educației, prin care sint revocate toate măsurile arbitrare și dispozițiile ce au dus la degradarea invățămintului in perioada fostului regim militar — informează agenția Prensa Latina. Noua reglementare va permite reîncadrarea miilor de profesori și învățători concediați din moțive politice de autoritățile militare și va anula numirile în posturile de conducere făcute de acestea.

GUVERNUL BELGIAN va aplica în curînd o serie de măsuri concrete împotriva imigranților, pe lingă cea a încurajării repatrierii străinilor cu rezidență provizorie — informează agenția France Presse. Imigranții alimentează permanent numărul șomerilor, și așa destul de mare in rindul cetăteni- \r belgieni.f><AR DE VARĂ IN POLONIA. După cum transmite agenția P.A.P., Repubiț.j Populară Polonă va trece încem-jd ]a 31 martie a.c. la_ orarul'^e vara. Decalarea programelor G, activitate, precizează agenția citah va permite o economisire de rtergie electrică a- preciata la milioane kilowați/ oră, aceasta ms&nind. de fapt, o economie reală 330 000 tone combustibil. \
APROBARE. Comisia pentru relații externe a Camerei Deputați- lor din Brazilia a aprobat în unanimitate reluarea relațiilor diplomatice cu Cuba, informează agenția Prensa Latina. Propunerea în acest sens â fost prezentată de către deputatul Marcio Santilli, reprezentant al partidului Mișcarea Democratică Braziliană (M.D.B.) și a fost sprijinită și de parlamentarii opoziției. Propunerea urmează să fie prezentată, in conformitate cu procedura legală, in Congresul Național.SEMINAR. La Brazzaville s-au încheiat lucrările seminarului internațional cu tema „Activizarea- acțiunilor internaționale în sprijinul acordării neîntirziate a independentei Namibiei". La lucrări au participat delegați din 23 de țări ale continentului, conducători ai Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și repre-' zentanți ai Consiliului O.N.U. pentru Namibia. Documentul adoptat de participant! cuprinde recomandări în vederea intensificării acțiunilor internaționale pentru obținerea independentei Namibiei.

I.

BUGET. Parlamentul israelian (Knessetul) a aprobat, după dezbateri controversate, tyugetul de stat pentru anul financiar 1985—1986, cu începere de la 1 aprilie, informează agențiile Reuter și A.P. Actualul buget — în valoare1 de 22,9 miliarde dolari — nu include cheltuielile alocate operațiunilor militare din sudul teritoriului • libanez ocupat.

PRETURILE VRODxselOR pe- cu ale leva un raport al Coniisi'eiuTrcvei comune, dat publicității la Bruxelles și citat de agenția A.N.S.A.
troliere au crescut. îh, medie 57 la sută în țările lAmbre 'C.E.E. în perioada 1979Ajf|g5 I

EVOLUȚIA CURSULUI DOLA
RULUI. Ultimele două zile au con
semnat o scădere marcată a cursu
lui dolarului american în raport cu 
restul devizelor occidentale, joi în- 
registrindu-se chiar niveluri mini
me record de la începutul acestui- 
an. Lira sterlină a fost schimbată 
în capitala britanică pentru 1,2 430 
dolari, moneda americană valorind: 
1.3 695 dolari canadieni, 3,08 mărci 
vest-germane, 3,47 guldeni olan
dezi, 2.6 150 franci elvețieni, 9,38 
franci francezi, 1 973 lire italiene. 
61.80 franci belgieni și 251 yeni ja
ponezi. Uncia de aur a înregistrat 
un spor de 3 dolari, vinzindu-se la 
New York pentru 329,50 dolari, iar 
la Londra pentru 330 dolari.IN COMUNICATUL dat publicității la încheierea reuniunii la ni- I . vel înalt a Organizației pentru | punerea în valoare a fluviului Senegal, desfășurată la Nouakchott', a I fost subliniată dorința țărilor mem- | bre — Senegal, Mauritania, Mali' — de a continua programele dfe co- I operare, pentru a se depăși .situa- | ția dificilă creată de conjunctura economică și de seceta ce pnrsistă I in această regiune de mai .multă I vreme, informează agenția M.A.P. Participants au adoptat o serie de | rezoluții privind finalizarea lucră- I iilor de construcție a barajelor Diama și Manantali și finanțarea proiectului de navigație pe fluviul I Senegal.

AGENDĂ ENERGETICĂBELGRAD 29 (Agerpres). — Pe rîurile Sava și Mura din Iugoslavia se află în diverse faze de execuție 15 hidrocentrale. După cum relevă agenția Tariiug, noile centrale vor produce anual 1,7 milioane kWh energie ' electrică.Proiectele prevăd construirea unui număr de șapte hidrocentrale pe rîul Sava, de 25' MW fiecare, și opt hidrocentrale pe rîul Mura, cu o Capacitate de 22 MW fiecare, toate același tip. Echipamentul tehnic hidrocentralelor va l’i realizat de treprinderi iugoslave de profil.

asamblare la turbina nr. 2. Primele două turbine ale centralei vor fi date în funcțiune în cursul acestui an.

de al în-

CAIRO 29 (Agerpres). — în Egipt au fost identificate 33 noi zăcăminte de petrol, dintre care șase posedă și gaze naturale, a anunțat ministrul petrolului al acestei țări, Abdel Hadi Kandil, citat de agenția M.E.N. Exploatarea acestor zăcăminte se va face in mod progresiv. Pe de altă parte, ministrul egiptean a anunțat că o conductă de petrol de 345 km va intra in funcțiune în zona nordică a țării.
Evantaiul știrilor care parvin, aproape zilnic, din Uruguay oferă, în ansamblu, imaginea unei țări aflate în proces de consolidare a unui curs nou, democratic — atît pe plan intern, cît și în sfera relațiilor internaționale — după cei 12 ani de dictatură mentului ceremoniei a noului președinte, Maria Sanguinetti, serie de acte politice semnificative în acest sens : ridicarea interdicției asupra Partidului comunist și a Convenției naționale a muncitorilor — ilegalizate in 1973, anul loviturii de stat militare. — autorizarea Federației studenților uru- guayeni și a apariției cotidianului comunist „El Popular", amnistierea tuturor deținuților politici, reluarea legăturilor diplorriatice cu Venezuela (întrerupte în 1976) și intenția declarată de restabilire a relațiilor cu Cuba.Pentru numeroși analiști ai actualului proces politic Uruguayan o atitudine ansamblul nale o are Montevideo ai Mișcării

militară. Mode învestitură civil. [lulio i-au urmat o

Desigur, acest proces nu este simplu? Uruguayul, considerat decenii de-a rîndul „Elveția" America de Sud, s-a bucurat multa vreme de o relativă prosperitate. Ea s-a datorat în mare măsură unor cauze externe, și mai puțin structurilor ei interne economice, -se ca țară neutră pe celor două războaie Uruguayul s-a numă-

semnificativă pentru cursului vieții națio- declarația făcută la de foștii conducători de eliberare națională „Tupamaros", la recenta lor punere în libertate de actualul guvern, declarație prin care anunțau că activitatea organizației va îmbrăca de aici înainte forma lup- 4.tei legale împotriva .sistemului ' latifundiar, pentru aprofundarea procesului național de transformări dembcratice structurale. Relieful dat acestei declarații nu este determinat doar de faptul că această organizație, apărută în viața politică uruguayanâ în 1963. a constituit principala țintă a represiunii dezlănțuite de fostul regim militar, ci și de extinderea pe care o capătă ‘astfel spectrul forțelor politice angrenate în procesul transformărilor democratice în țară.

structurilor M^nținindu-i parcursul 1 mondiale, 1 rat printre principalii furnizori de alimente (carne, în special) și lînă ai statelor combatante. In aceeași perioadă s-a dezvoltat și industria turistică, stațiunea balneară Punta del Este fiind cunoscută in toată lumea. începînd din 1954, economia țării a inceput însă să se deterioreze, cresCînd nutnărul șomerilor, al marginalizaților. Situația în zonele rurale s-a înrăutățit de asemenea, marii proprietari de pămînturi „înghițind" rapid pe micii proprietari, ce nu rezistau efectelor crizei și care, pierzîndu-și pămînturile, se îndreptau spre centrele urbane. Fenomenul de ur- între anii 1956—1970 a fost, poate, cel mai „galopant" din întreaga Americă Latină. în 1970, procentajul populației urbane în Uruguay era de 80 la sută, marea majoritate a „noilor orășeni", insta- lîndu-se în enormele cartiere sărace ale capitalei — așa-numitele 
„cantegriles" („locurile unde cîntă greierii").Această situație a fost agravată de cei 12 ani de regim militar, care, într-un context internațional de criză; a aruncat țara — cum scria agenția France Presse — în cel mai grav marasm economic din istoria sa. Politica „neolibe- rală", aplicată în țară din 1976. a determinat acumularea unei datorii externe de peste cinci miliarde de dolari, o cifră enormă pentru un popor alcătuit din aproximativ trei milioane. tori și o țară fără prea surse naturale. Deficitul

banizare

de locui- multe re- bugetar a

depășit 200 milioane de dolari, iar rata șomajului este apreciată la aproape Î8 la sută din populația activă a țării.Ca și în continent, militar și cetățenești cratice se prin incapacitatea militarilor de a înfrunta, o criză economică și financiară fără precedent. In aceste condiții, relansarea economică devine principala preocupare drul evoluțiilor din țară, mai mult cu cît șomajul, șiv servitutile impuse de externă constituie tot atitea nevralgice, susceptibile să dificultăți : tensiuni sociale, închiderea altor fabrici, reducerea in continuare a puterii de cumpărare a salariilor etc.Relansarea economiei prin stimularea exporturilor. diversificarea relațiilor economice externe, creșterea investițiilor publice și private reprezintă astfel — în opinia actualilor guvernanți — unica soluție. De altfel, într-o alocuțiune radiotelevizată, președintele Julio Sanguinetti a cerut tuturor cetățenilor să-și unească eforturile în vederea depășirii profundei crize economice cu care se confruntă, in prezent, (ara. 
„Guverriul va adopta in acest sens 
toate măsurile posibile, dar pro
blemele grave ce afectează țara nu 
vor putea fi rezolvate de la o zi 
la alta“ — a menționat șeful statului Uruguayan. Problematica economică devine, deci., și în cazul^ Uruguayului. ca și al altor state de pe continent care au revenit la regimuri. parlamentare, obiectiv prioritari la a cărui soluționare sint chemate să participe toate• sectoarele vieții politice, constituind liantul întregului proces de democratizare a vieții pplitice.

cazul altor state de pe înlăturarea regimului restabilirea libertăților și a instituțiilor demo- explică în bună parte
în ca- cu atit inflația datoria puncte creeze

Valentin PĂUNESCU

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). — Comitetul special al O.N.U. împotriva apartheidului a adoptat o declarație in legătură cu marcarea a 25 de ani de la sîngeroasele represalii ale politiei sud-africane împotriva populației majoritare din orașul Sharpeville. consemnată pe plan mondial ca Zi internațională de luptă împotriva apartheidului.Documentul cheamă toate statele membre ale O.N.U. să adopte măsuri efective pentru a izola regimul rasist de lă Pretoria pe toate planurile. între altele, prin impunerea unui embargo efectiv asupra livrărilor de arme sși petrol, prin renunțarea la orice colaborare cu R.S.A. în domeniul nuclear.

BRASILIA 29 (Agerpres). — Brazilia sprijină eforturile de pace în America Centrală întreprinse de Grupul de la Contadora si acordă prioritate dezvoltării relațiilor cu țările latino-americane — a declarat, într-o conferință de presă, noul ministru de externe brazilian. Olayo Setubal — transmite agenția China Nouă. 1

LONDRA 29 (Agerpres). — Con- damnind recentele represiuni violente la care a recurs regimul de . la Pretoria împotriva populației de culoare, președintele mișcării anti- apartheid din Marea Britanie. Trevor Huddleston, a subliniat necesitatea ca guvernul britanic să reacționeze la recentele acte de brutalitate comise de poliția rasistă în localitatea Langa, soldate cu numeroși morți. nu numai prin condamnări verbale, ci prin acțiuni concrete. El a recomandat un program de acțiune în zece puncte, cuprinzînd măsuri diplomatice împotriva regimului la Pretoria.

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — Președintele Argentinei, Râul Alfon- sin, a adresat participanților la lucrările Congresului regional al unității latino-americane — ce se desfășoară la Buenos Aires — un mesaj in care se pronunță pentru intensificarea acțiunilor consacrate instaurării unui climat de pace și cooperare în regiune și in întreaga lume. El a evidențiat necesitatea realizării dezarmării, ca și a respectării ferme a principiilor suveranității și independentei naționale. neamestecului în treburile interne, autodeterminării popoarelor și a arătat că sint necesare lărgirea și consolidarea unității de acțiune a statelor latino- americane, a tuturor națiunilor în curs de dezvoltare.

TIRANA 29 (Agerpres). — Constructorii hidrocentralei de la Roman — unul dintre cele mai importante obiective energetice din R.P.S. Albania — au trecut la faza de asamblare a agregatelor. După cum relatează agenția A.T.A., recent a fost realizată operația. de amplasare a statorului primei turbine a hidrocentralei. Se află, de asemenea, intr-un stadiu avansat munca de

DELHI 29 (Agerpres). — Producția de țiței-a Indiei in perioada 1985- 1986 va ajunge la 30 milioane țon< informează agenția India (P.T.I.) citind Guvernul acestei totodată, că vor fi intensificate lu-.5 crările de exploatare a noi zăcămint.. . de. țiței, atît din partea continental. :' cit și în zonele maritime din limit apelor teritoriale. I ■l?
Press Trust (>. surse oficiale, țări a anunțat.
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CHILE

și economice sud-african de(Agerpres).PARAMARIBO 29Suriname s-a alăturat celorlalte state și organizații din regiune, ca și majorității covîrșitoare a țărilor lumii care au condamnat regimul minoritar rasist, din Republica Sud- Africană pentru recentele asasinate comise în rîndurile populației de culoare majoritare, informează agenția surinameză de presă S.N.A.într-o declarație dată publicității la Paramaribo, guvernul surinamez condamnă „represiunea sistematică și masacrarea populației de culoare de către regimul minoritar rasist din R.S.A.".

O nouă zi de protest 
nationalSANTIAGO DE CHILE 29 (Agerpres). — Vineri, în Chile s-au desfășurat noi acțiuni revendicative ale celor mai ample sectoare politice din țară, în cadrul unei noi „Zile de protest" național împotriva politicii regimului militar, transmite agenția Prensa Latina. încă din primele ore ale dimineții, numeroși demonstranți, reprezentînd ample sectoare sociale și politice chiliene care se opun regimului generalului Augusto Pinochet, s-au concentrat în piețele centrale ale capitalei și ale altor așezări urbane, pronunțîndu-se pentru revenirea la un regim democratic și o viată politică normală.
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PRECIZARE OPORTUNĂ
Prevenirea militari

zării spațiului cosmic
— sau, cum se mai 
spune, folosindu-se o 
expresie preluată din 
limbajul literaturii ști- 
ințifico-fantastice, a 
„războiului stelelor"
— reprezintă o pre
ocupare de căpetenie 
a tuturor popoarelor. 
Acest lucru este de 
înțeles cunoscindu-se 
faptul că, devenit are
nă a competiției mili
tare, Cosmosul s-ar 
transforma intr-o pri
mejdie de moarte pen
tru întreaga Țerră.

De mai multă vre
me, oanieni de știință, 
politicieni de diverse 
orientări, militari, 
cercuri largi, ale opi
niei publice trag sem
nale de alarmă : în 
’.oc să fie utilizat nu
mai și numai in sco
puri pașnice, pentru 
binele și progresul în- 

i tregii omeniri, spațiu- 
1 lui extraatmosferic i se 
l acordă tot mai mult o 
' destinație militară. De 
i pe acum, potrivit spe- 
? cialiștilor, 75 la sută 
) din toate activitățile

desfășurate pină în 
prezent in spațiul cos
mic au o orientare 
militară. Actualmen
te insă, se pune pro
blema ca acestor acti
vități militare, consi- 

. derate „pasive", să li 
se adauge arme cu 
efecte distrugătoare 
directe, arme antisate- 
lit și antibalistice care ar opera în spațiu și 
din spațiul extraat- 
mosferic spre Rămint.

Acesta este și cadrul 
în care se înscrie pro
iectul american denu
mit „inițiativa apără
rii strategice", 
vizează crearea 
sistem de arme 
mice.
S.U.A. s-a adresat mai 
multor țări occidenta
le cerindu-le să „con
tribuie" la realizarea 
proiectului. Unele sta
te, ca de exemplu. 
Marea Britanie, s-au 
pronunțat pentru par
ticiparea la efectuarea 
de cercetări în aceas
tă direcție, dar nu au 
fost de acord cu a- 
plicarea lor în practică. 
Zilele trecute, guver

In acest

care 
unui 
cos- 
scop

nul canadian și-a dat 
acordul pentru parti
ciparea la crearea unei 
„stațiuni spațiale" Statelor 
mai că, după cum. a 
precizat • • ■ ■ '
nadian pentru proble- 1 
mele de. știință, Tpm l 
Siddon, acordul care ! 
va fi semnat intre cele ț 
două tari în legătură i 
cu aceasta urmează să ' 
conțină specificarea l 
expresă că „stațiunea . 
spațială va fi folosită ț 
numai in scopuri paș- i 
nice". ’

O precizare, deși- ț 
gur, oportună. Spațiul i 
cosmic nu este pro- ’ 
prietatea nici unui l 
stat, ci constituie un I 
bun comun al tuturor ț 
națiunilor. După cum 
toate țările pot și tre
buie să-și aducă con
tribuția, in forme co
respunzătoare. la ac
țiunea de prevenire a 
militarizării ~ 
sului, la 
omenirii, de pericolul 
unei conflagrații nu
cleare.

a
Unite. Nu-

ministrul ca- i

nici

Cosmo- 
salvarea

N. PLOPEANU
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