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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al Forțelor 
noastre armate, a primit, simbătă 

. dimineața, pe generalul John W. 
Vessey jr.. președintele Comitetului 
mixt al șefilor de Stat Major al 
S.U.A., aflat in vizită in țara noas
tră.

La primire au participat general
colonel Constantin Olteanu. minis
trul apărării naționale, și general
colonel Vasile Milea, prim-adjunct al 
ministrului și șef al Marelui Stat 
Major.

A fost prezent David B. Funder-

burk, ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii la București.

Generalul american a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu calde 
felicitări pentru realegerea sa in cea 
mai înaltă funcție în stat și în. cea 
de comandant suprem al forțelor 
noastre armate și i-a urat noi și 
mari succese, multă sănătate și pu
tere de muncă.

In cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi dintre Româ
nia și Statele . Unite ale Americii, 
exprimindu-se dorința de a se ac
ționa pentru dezvoltarea și diversi
ficarea lor pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. S-a 
apreciat că extinderea și amplifica
rea în continuare a legăturilor bi
laterale corespund intereselor celor 
două țări și popoare, cauzei destin
derii, colaborării, înțelegerii si păcii 
în întreaga lume.

periculos al evenimentelor, ca ur
mare a intensificării fără precedent 
a cursei înarmărilor. îndeosebi a ce
lor nucleare. Șeful statului român a 
salutat începerea tratativelor de la 
Geneva dintre delegațiile, sovietică șl 
americană cu privire Ia armamentele 
nucleare și cosmice și a arătat că 
este necesar să se acționeze cu spirit 
de răspundere în vederea realizării 
unor acorduri corespunzătoare, care 
să răspundă așteptărilor popoarelor, 
să ducă la încetarea cursei înarmă
rilor. în primul rind a celor nuclea
re. să determine trecerea la retrage
rea armelor nucleare, pînă la eli
minarea lor, oprirea militarizării 
spațiului cosmic. De asemenea, a 
subliniat necesitatea ca țările euro
pene, toate statele să-și aducă con
tribuția activă la găsirea soluțiilor 
de rezolvare pe cale pașnică, prin 
tratative, a marilor probleme care 
confruntă omenirea.

A fost reliefată importanta redu
cerii încordării în relațiile interna
ționale. a restabilirii încrederii în
tre națiuni.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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| E țara azi corolă de lumină,
I E Ceaușescu-Omul un vis înaripat, 

E glia strămoșească o tînărâ grădină 
Din ale cărei seve noi toți

i ne-am întrupat

6 PAGINI - 50 BAN!
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Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții interna
ționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
. exprimat îngrijorarea fată de. cursul

carbonifer Comă- 
BACAU, corespon- 

Gheorghe Baltă ne

pentru a asigura din 
al Rovinarilor can- 
mari de cărbune

Dr. ing. Florin Teodor TĂNĂSESCU 
directogeneral al Institutului central pentru mașini-unelte, 

electrotehnică și electronică
Paul ERDDS 

vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici

REINVESTIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN FUNCȚIA SUPREMĂ DE PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

STRĂLUCITĂ ILUSTRARE A UNITĂȚII 
DE NEZDRUNCINA T A NA ȚIUNII NOASTRE

în spiritul documentelor pe care 
le-am adoptat, al hotărîrilor Congresului 
al XlII-lea, va trebui să acționăm cu 
toată energia pentru a întări partidul 
nostru din toate punctele de vedere, 
pentru a tsigura lărgirea continuă a 
legăturilor partidului cu masele populare, 
cu poporul, deoarece numai în această 
strînsă unitite indisolubilă dintre partid 
și popor coistă garanția mersului ferm 
înainte al pitriei noastre spre socialism 
și comuniștii

NICOLAE CEAUȘESCU
în aceste zile, partidul, poporul, ța au 

trăit cu întreaga lor ființă, cu întreai lor 
simțire evenimente de hotărîtoare însnnă- 
tate pentru prezentul și viitorul paei - 
plenara Comitetului Central al Podului 
Comunist Român, plenara Consiliul! Na
țional al Frontului Democrației și., lității 
Socialiste, lucrările primei sesiuni acelei 
de-a IX-a legislaturi a Marii .Adună Na
ționale - forul legislativ suprem aț’ării. 
Multiple sint semnificațiile și profurț în
țelesurile care ;S-au desprins din dțășu- 
rarea acestor evenimente. Mai prest însă 
de toate, ideea înaltă care le unej - 
idee dătătoare de adîncă încredere ge
neratoare de noi certitudini — este ceea 
a legăturii strinse, indisolubile dintreartid 
și popor, a faptului că partidul și porul 
reprezintă o unică și nestrămutată ință, 
că toți oamenii muncii din țara mstră, 
fără deosebire de naționalitate, incooară 
cu profundă dragoste, stimă și recuiștin- 
ță pe strălucitul lor conducător, torășul 
Nicolae Ceaușescu, urmindu-l cu nermu- 
rită încredere in măreața operă deedifi- 
care a orinduirii socialiste și comune pe 
pămintul scump al patriei.

Printr-o fericită coincidență, desfășorea 
ocestor evenimente a avut loc în rmen- 
tul în care întreaga țară a omagi, cu 
simțăminte de aleasă prețuire, împlirea a 
două decenii de cînd, prin voința unimă 
a comuniștilor, a. întregului popor, torășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales in fntea 
partidului. Două decenii care s-au :ipă- 
rit în inimi și în conștiințe și, deoprivă, 
în paginile marii cărți de istorie a omu
lui, ’ drept anii unor înfăptuiri fără ece- 
dent, Arii in care țara a străbătut, cpași 
uriași, un drum lung, de ample și pfun- 
de transformări înnoitoare. In dtirsul 
acestor decenii, eforturile materiale șijna- 
ne ale națiunii au fost statornic ccen- 
trateîn direcția făuririi unui compleaco- 
nomic național armonios, dinamic, eient, 
încorporind organic cuceririle revjției 
tehnico-științifice contemporane și stiilînd 
la rindu-i progresul tehnico-științific, 5ate 
zonele țării au fost racordate la pulsutnei 
vieți economice alerte, echilibrate - me- 
lie trainică pentru înnoirea și înflrea 
fiecărui județ, a tuturor așezărilor priei. 
Impetuoasa creștere economică pprie

acestor ultime două decenii a asigurat 
sporirea necontenită a avuției naționale, a 
puterii economice a patriei — solidă che
zășie a înseși independenței, ' suveranității 
și demnității naționale. Pornihdu-se de ia 
adevărul că socialismul și democrația sîht 
de nedespărțit, că noua orînduire se con
struiește cu poporul și pentru popor, a 
avut loc, în toți acești ani, o autentică pri
menire a vieții noastre social-poljtice, fău- 
rindu-se și perfecționîpdu-se necontenit un 
cuprinzător sistem de conducere a socie
tății de către oamenii muncii, o democra
ție politică, economică și socială _de tip 
nou, care asigură participarea nemijlocită 
a tuturor cetățenilor patriei, ■ români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități, la 
conducerea unităților economice și sociale, 
a localităților, a întregii țări. In toți acești 
ani, în strînsă legătură cu procesul de 
odîncire .a democratismului orinduirii noas
tre și ca parte integrantă a acestuia, s-a 
întărit rolul partidului de forță politică 
conducătoare, s-au consolidat necontenit 
legăturile sale cu masele largi populare, 
realizîndu-se integrarea sa tot mai profun-' 
dă în viața socială. Una dintre cele mai 
mărețe realizări ale acestor ani este, așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia recenta plenară a C.C. al P.C.R., trans
formarea oamenilor, înaltul' lor nivel de 
conștiință cetățenească, patriotică, revolu
ționară, dorința de care sînt însuflețiți de a 
face totul pentru patria scumpă - toate 
acestea fiind rodul vastei opere modela
toare, educative desfășurate cu consecven
ță în tot acest răstimp. Cele două decenii 
adăugate firului vremii, din acea istorică 
primăvară a , anului 1965,; au marcat afir
marea plenară â României în viața poli
tică internațională,, du înregistrat rodnica 
și larg apreciata contribute q țării noastre 
la• soluționarea marilor probleme ale con
temporaneității în Consens cu aspirațiile 

; fundamentale ale -popoarelor^ cu cerințele 
progresului social, consecventul său aport 
la crearea unui 'climat de pace, securitate 
și colaborare internațională, 
unei lumi mai bune și mqî drepte pe.pla- 
neta noastră. Țoate . acestea 
numele României să fie rostit

I I AI

au făcut ca 
pe toate me-

(Continuare în pag. a III-a)
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LUMINA, DEMNITĂȚII
El e vlăstarul stirpei de daci 

și de romani 
Și demn cum e lumina e ctitorul' 

de nou, 
In spațiul de istorii carpato-dunărean 
II va slăvi de-a pururi poporul său 

erou.
E fruntea lui senină și brațul oțelit, 
E gindul lui Ia pace, la muncă-n 

libertate,
In anii de restriște prin lupte s-a călit 
Și azi, în fruntea țării, ne este 

demnitate

El e lumina noastră in drum spre <
■ ‘ viitor, • 

In era comunistă ce astăzi ne animă,III CIM WIIIMIII31M VC UOtM&l IIC MIIIIIIU,

Mîndria țării este, a-ntregiilui popor, i 
Al cărui nume țara il poartă-n naltă î 

stimă

Emilian CORICI 
muncitor. Gura Motrului 1

privind sarcinile guvernului, ministerelor, 
celorlalte organe centrale și locale de stat, 
centralelor și unităților socialiste pentru în
deplinirea integrală a prevederilor Planu
lui național unic de dezvoltare economico- 
socială a țării pe anul 1985 și pregătirea 
înfăptuirii în bune condiții a planului pe anul 

1986

Consacrind voința unanimă a națiunii, realegerea de către Marea 
.Adunare Națională a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția su
premă de președinte al Republicii Socialiste România se constituie 
intr-un înălțător moment istoric, omagiat de întregul popor cu vi
brantă mândrie patriotică și deosebită satisfacție, cu cele mai alese 
sentimente de dragoste, de inaltă stimă și profund respect față de 
marele său conducător.

Insuflețitoarelor chemări și îndemnuri cuprinse in Discursul solemn 
al președintelui' Republicii rostit la înalta tribună a forului legislativ 
al firii, colectivele de oameni al muncii de pe îfitreg cuprinsul Româ
niei socialiste le răspund cu noi și remarcabile realizări in toate do- 

■ .maniile de activițate.
In relatarea de.astăzț reunim ‘clteva din multitudinea de vești 

transmise ieri de corespondenții „Scinteii" despre tot atiteâ fapte ale 
muncii și hărniciei, dăruirii și abnegației, angajării plenare și spiritului 
revoluționar cu care oamenii muncii acționează pentru îndeplinirea 
exemplară a planului și angajamentelor asumate în întrecerea socia
listă.

Prezent simbătă, 30 martie. în 
mijlocul colectivului muncitoresc 
de la întreprinderea minieră Ro- 
vinari, județul GORJ, unitate re
prezentativă a industriei carboni
fere românești, căreia îi revine sar
cina de a asigura în acest an peste 
10 milioane tone cărbune energe
tic, corespondentul nostru Dumitru 
Prună. ne anunță un succes de 
prestigiu :

—Harnicii 
realizat, în 
a primului

mineri de aici au 
această ultimă decadă 

_ „.....  trimestru al anului, o
producție zilnică de peste 25 000 
tone lignit. Aceasta înseamnă o 
producție de aproape două ori mai 
mare decît media zilnică înregis
trată în prima lună a anului.

• „La realizarea ei au contribuit 
majoritatea formațiilor noastre de 
lucru — ne spunea brigadie
rul excavatqrist Vasile Vlădo- 
ianu. Sîntem ferm hotăriți să 
îndeplinim întocmai indicațiile 
date de secretarul general al parti
dului, „minerul de onoare al ță
rii", să aducem, prin faptele noas- . 
tre. cel mai frumos omagiu mun
citoresc împlinirii a 20 de ani de 
cind tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se află în fruntea partidului, 
bucuriei nețărmurite pentru reale
gerea sa în suprema funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România. Chiar în memorabila zi 
de 29 martie, cînd Marea Adunare 
Națională. îndeplinindu-și manda
tul de onoare încredințat de între
gul nostru popor. îl reînvestea pe

secretarul general al partidului în 
suprema funcție de stat, noi am 
realizat 27 300 tone de cărbune, cea 
mai mare producție, zilnică obți
nută de la începutul anului și pină 
în prezent. Retrăiesc cu emoție 
momentele din timpul vizitelor de 
lucru făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în perimetrul nostru 
minier. Sfaturile înțelepte și în
demnurile mobilizatoare pe care 
ni le-a adresat de fiecare dată au 
constituit și constituie pentru noi 
programe concrete de lucru pen
tru a pune mai bine in valoare re
sursele tehnice și umane de care 
dispunem, 
bazinul minier 
tități tot mai 
energetic".

Din bazinul 
nești. județul 
dentul nostru 
anunță intrarea în funcțiune, îna
inte de termen, a patru noi abataje 
de mare productivitate. în sectorul 
Lumina, de exemplu, minerii reali
zează acum, într-unul din aceste 

> noi abataje, i o. .productivitate de 
două ori mai mare decît în cele 
existente, iar la Asău se obține 
cărbune superior, cu o mare pute
re calorică. Tot la Asău, minerii 
pregătesc deschiderea de noi aba
taje de mare productivitate.

Nici minerii din județul BISTRI- 
ȚA-NĂSĂUD nu se lasă mai pre
jos. Ei au reUșit ca în luna martie

(Continuare în pag. a IV-a)

INALnATOR EXEMPLU 
DE CONȘTIINȚĂ PATRIOTICA 

activitc, este legat in mod 
nemijld de ampla dezvolta
re a rcetării științifice și 
tehnolcce proprii care a de
venit, trivit concepției tova- 
rășului'.icolae Ceaușescu, un 
factor portant de accelerare 
a progiului economico-social

FĂURITOR DE EPOCĂ
V

In aceste zile, cind trăim 
momente de înălțătoare mân
drie patriotică la ihiplinirea a 
două decenii de cind destinele 
țării au fost încredințate celui 
mai iubit fiu al poporului, in
tr-o atmosferă de puternică 
însuflețire revoluționară, ex
primând voința și sentimente
le de nețărmurită dragoste si 
profund respect ale întregului 
popor, cinstim in strinsă uni
tate realegerea tovarășului 
Nicolae Ceausescu in funcția 
supremă de președinte al Re
publicii. Socialiste România. 
Și, firesc, gindul nostru se în
dreaptă cu recunoștință spre 
ctitorul României moderne, 
spre revoluționarul înflăcărat 
care a știut să conducă țara 
noastră, poporul pe drumul 
progresului economico-social 
multilateral.

Marile realizări obținute de 
poporul nostru în această epo
că .strălucită, inaugurată in 
urmă cu două decenii, poartă 
pecetea gindirii și acțiunii 
secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Tot ' ceea ce s-a 
obținut pină acum, marile îm
pliniri din industrie și agri
cultură, din toate sectoarele de

al patf. Această ‘ concepție 
avansai revoluționară a se
cretarul general al partidu
lui cu Ivire la rolul științei' 
a '.nspii si determinat afir
marea guroasă a științei si 
tehniciii țara noastră, stimu
larea ativității tehnico-ști- 
ințifice.rcrederea in proprii
le forțeiei 20 de ani de cind 
in frunt partidului si a țării 
se afl tovarășul Nicolae 
Ceaușei reprezintă cea mai 
rodnicăerioadă in care cer
cetarea tiințifică a cunoscut 
o dezvare fără precedent, 
devenin o importantă forță 
de prodție. Slujitorii labora- 
toarelortiinței si tehnicii ro
mânești moderne văd in

realegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu in suprema funcție 
de președinte al țării garan-

■ ția de neclintit a dezvoltării.
■multilaterale și înfloririi pa
triei noastre socialiste, a afir
mării noastre, in continuare, 
între țările lumii.' ■ cenii, promovate

Documentele Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. definesc 
programatic evoluția 'iri conti
nuare a patriei, prevăd ca un 
obiectiv esențial intensificarea 
puternică a cercetării ' științi
fice si dezvoltării tehnologice, 
accelerarea introducerii pro
gresului tehnic, creșterea a- 
portului lor la modernizarea 
economiei, la sporirea eficien
ței întregii activități economi- ‘ 
co-sociale. Sint obiective ma
jore care ne mobilizează si ne 
întăresc convingerea de a fi la 
înălțimea încrederii care ni s-a 
acordat. Prin argumentele fap- 

. telor a devenit .limpede că 
oamenii muncii din domeniul 
creației științifico-tehnice ac
ționează cu responsabilitate, cu

spirit revoluționar pentru a 
valorifica la ■ cel mai înalt ni
vel calitativ condițiile de con
cepție 'si mat.erial-organizato- 
rice ■ superioare . ce le-au fost 
asigurate de partidul și statul 

: nostru in ultimele două de- 
", . ' susținut,

creator de Consiliul Național 
pentru Știință si Tehnologie, 
condus, cu înaltă competență, 
de tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceausescu.

Astăzi, cind voința si gîn- 
durile tiituror fiilor patriei se 
cristalizează intr-un vibrant 
omagiu adus tovarășului 
Nicolae Ceausescu cu prilejul 
realegerii in suprema funcție 
de președinte al țării, al 
scumpei1 noastre patrii, Repu
blica Socialistă România, oa
menii de știință, alături de toți 
cei care trăiesc si muncesc 
Cu rivnă pentru progresul si 
bunăstarea întregii țări, ii 
urează, cu întreaga căldură a 
inimilor, viață lungă si strălu
citoare izbînzi, împlinirea nă
zuințelor care vor duce Româ
nia pe culmile progresului, în
făptuirii socialismului multila
teral dezvoltat 'și a comunis
mului menit să ii urmeze vic
torios.

SI DE TARA NOUĂ
Nu poate exista izbindă fără t ... 

efort și cutezanță, fără curaj, popor, care 
dăruire, credință in puterea 
de creație a poporului, fără 
unirea tuturor forțelor în lup
ta pentru atingerea tuturor 
idealurilor' celor . mai de preț 
ale întregii națiuni — iată a- 
devăruri ale vieții și muncii 
noastre in acești glorioși 20 
de ani ai epocii. înscrise cu 
litere de aur in marea carte 
a istoriei României. Sint 
adevăruri cărora tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. le-a dat 
cea mai strălucită întruchipare, 
mobilizind astfel întregul po
por la muncă și. luptă pentru 
propria sa fericire, pentru pro
priul său viitor. In impresio
nanta personalitate a pre
ședintelui Republicii Socialis
te România strălucesc puter
nic cele mai alese virtuți ale 
poporului, gîndurile și aspira
țiile. sale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a știut ca nimeni 
altul să se identifice cu mun
ca și viața poporului, a națiu
nii noastre, cu cele mai cute
zătoare năzuințe ale maselor, 
cu acele mari idealuri de. li
bertate socială și independen
ță națională care au însoțit 
viața și lupta înaintașilor noș-

tri, pe toți eroii ridicați din 
j și-au consacrat 

toată forța lor de acțiune po
porului, împlinirii vrerilor 
sale. Nu există efort prea 
mare, arăta în cuvinte emoțio
nante președintele Republicii, 
atunci cind este vorba de pro-

Ceaușescu" validează cu pute- România, trebuie să înfăptuim 
rea■ de neclintit a faptelor, a 
mărețelor edificii socialiste că 
România este intr-adevăr pa
tria uhui comunism de ome
nie, țara în care omul, bună
starea lui materială și spiritua
lă reprezintă scopul suprem al

greșul si fericirea patriei. In
tr-adevăr, cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, proeminentă 
personalitate a vieții politice 
internaționale, erou al păcii, 
promotor neobosit al instau
rării unui climat de destinde
re și colaborare pe planeta 
noastră nu a cunoscut si nu 
cunoaște îndatorire mai inaltă 
decit slujirea intereselor po
porului, ale patriei.

Socialismul se construiește 
pentru popor, împreună cu po
porul — spune întotdeauna 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Și, iată, tot ce s-a înfăptuit 
in țara noastră in această glo
rioasă epocă pe care cu min- 

drie o numim „Epoca

întregii noastre activități — 
sociale, politice, economice. 
Iată pentru ce noi toți, fii ai 
acestei națiuni tot mai înflo
ritoare. aducem intr-un singur 
glas, din adincul inimilor, 
omagiul nostru, respectul și 
recunoștința nețărmurită ace
luia care printr-o activitate 
titanică, printr-o strălucită 
gindire științifică, clarvăzătoa
re conduce destinele națiunii 
noastre spre noile culmi ale 
civilizației socialiste și comu
niste.

„Socialismul — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
nu poate fi decît opera unită 
a tuturor oamenilor muncii 
fără deosebire de naționalita
te, a întregului popor. Aici, în

visul de aur, realizarea celei 
. mai drepte societăți pe care 

a cunoscut-o vreodată omeni
rea — societatea comunistă". 
Iată idealul in numele căruia 
întregul nostru popor și-a 
adunat forțele. creatoare in 
jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a luptat și 
luptă pentru a-și făuri in 
demnitate destinul. Hronicul 
acestor ani este strins legat 
de puternica personalitate a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
făuritor de epocă și de țară 
nouă. Iată izvoarele măreției 
unei epoci in care sîntem con
duși de un erou care nu cu
noaște țel mai înalt decit slu
jirea intereselor și aspirațiilor 
patriei și poporului. Iată te
meiul omagiului nostru fier
binte pe care îl aducem cu 
profundă recunoștință cu pri
lejul realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in înalta 
funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România, 
noi toți văzlnd în aceasta ga
ranția înaintării noastre ne
stăvilite, eroice spre mărețele 
piscuri de progres și civiliza
ție ale comunismului.~----
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întreaga națiune, unită în cuget și în simțiri, trăiește, cu puternice sentimente de emoție și bucurie, cu aleasă 

satisfacție și mindrie patriotică, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de președinte al Republicii
I

CALDE MESAJE DE FELICITARE DIN TOATE COLȚURILE ȚĂRII

SCRISOAREA
Guvernului Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președinte al Republicii Socialiste România
în aceste momente de înaltă vibrație patriotică și 

nețărmurită, bucurie cu care întregul partid și popor 
sărbătoresc actul istoric al reînvestirii dumneavoas
tră în funcția supremă de președinte al Republicii 
Socialiste România, cu alese sentimente de stimă, 
prețuire și profund respect, Guvernul Republicii So
cialiste România vă adresează cele mai calde felici
tări, împreună cu urarea de viață îndelungată, multă 
sănătate, și putere de muncă, pentru a conduce pe 
mai departe destinele patriei noastre pe culmile lu
minoase ale civilizației socialiste și comuniste.

Guvernul Republicii Socialiste România vede In 
realegerea dumneavoastră in înalta funcție de pre
ședinte al țării expresia elocventă a voinței de uni
tate a întregului nostru popor in jurul Partidului 
Comunist Român, dovada încrederii depline a tu
turor fiilor patriei în geniul dumneavoastră de om 
politic, conducător revoluționar și patriot înflăcărat, 
de strateg și ctitor al libertății și demnității națio
nale, ai României socialiste moderne, chezășia trai
nică a înfăptuirii neabătute a obiectivelor fundamen
tale ale Programului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral., dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Opțiunea istorică de- a vă avea 
mereu in fruntea țării pe dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, reprezintă cel mai fierbinte omagiu pe 
care întreaga noastră națiune îl aduce conducătoru
lui iubit al partidului și statului, care nu cunoaște 
alt scop mai măreț decît slujirea cu credință a inte
reselor poporului, înălțarea patriei pe noi culmi de 
civilizație și progres, întărirea libertății, independen
ței și suveranității ei naționale.

Cu acest prilej solemn, ne este deosebit de plăcut 
să evocăm cu profundă mîndrie patriotică și vie 
recunoștință activitatea dumneavoastră neobosită, 
animată de un înflăcărat spirit revoluționar, nova
tor, de care se leagă cele mai mari transformări din 
multimilenara noastră istorie, contribuția determi
nantă adusă de dumneavoastră la elaborarea și apli
carea întregii politici interne și externe a partidului 
și statului nostru, la unirea și mobilizarea tuturor 
energiilor creatoare ale poporului pe calea socialis
mului și comunismului, pentru împlinirea idealurilor 

< noastre.șh.pțQgres. Rep.tawtîntv.eaga noastră?; 
? națiune, „dușanțaypastră,; mult iubite și stimate tova- . 
' rășe președintef-sinteți-întruparea legendară a erou»?"
* lui naținnai, ..,pe-caffe-l,: urmeazaS1 CU' devotament, cu 

: convingerea nestrămutată in justețea gîndirii și ac
țiunii revoluționare', in- umanismul operei, inițiate și

. conduse de dumneavoastră, de făurire a socialis
mului și comunismului cu poporul și pentru popor.

Printr-o fericită coincidență, în aceste zile, partidul 
și poporul sărbătoresc două decenii de cînd. prin vo
ința unanimă a comuniștilor români, ați fost ales. în 
funcția supremă de secretar general al partidului, 
act politic de excepțională însemnătate pentru în
treaga societate românească, care a dat un puternic 
avînt transformărilor revoluționare, fără egal în 
întreaga istorie națională. Poporul român, dind o 
înaltă apreciere activității desfășurate de dum
neavoastră în fruntea partidului și statului, profund 
recunoscător pentru noul curs imprimat construcției 
socialismului in patria noastră, inițiat de Congresul 
al IX-lea al partidului, pentru minunatele perspective 
deschise afirmării plenare a capacității sale creatoare, 
numește, cu legitimă mîndrie patriotică, perioada de 
cind vă aflați în funcția supremă în partid „Epoca 
Ceaușescu". cea mai bogată epocă în împliniri din în
delungata istorie a neamului nostru.

In toți acești ani. pe baza concepției dumneavoas
tră revoluționare, a impresionantei opere social-poli
tice. economice și filozofice ce a îmbogățit tezaurul 
gîndirii și practicii revoluționare contemporane,. au 
fost'obținute succese strălucite în făurirea unei eco
nomii moderne, dinamice, de înaltă eficiență. în dez
voltarea și modernizarea fără precedent a forțelor de 
producție, a creșterii venitului național și, pe aceas
tă bază, a nivelului de viață al poporului, s-au per
fecționat relațiile sociale, creîndu-se un sistem de-

• mocratic, unic in felul său, de participare a oame
nilor muncii, a tuturor cetățenilor țării, la deci-

. zie și acțiune, au cunoscut un nou avint în-

vățămîntul. știința, iarta și cultura, s-au creat con
diții minunate ide formare a personalității multila
terale a omului nou, constructor conștient și devotat 
al societății socialiste și comuniste in patria noastră.

In,.,Epoca Ceaușescu". România socialistă a cunos
cut cea mai strălucită afirmare pe plan internațio
nal, s-a manifestat pe deplin vocația de pace a po
porului nostru, 'magistral reprezentată de dum
neavoastră. mult. iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, poziția tării noastre față de problemele 
cardinale ale lumii contemporane fiind prețuită și 
respectată pe toate meridianele lumii.

Pătruns de marea responsabilitate ce-i revine 
în aplicarea politicii partidului și statului nostru, 
Guvernul Republicii Socialiste România se angajea
ză, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să acționeze cu toată energia și capacitatea sa revo
luționară pentru înfăptuirea exemplară a tuturor 
sarcinilor ce-i revin din planul pe anul 1985, pentru 
încheierea cu succes a actualului, cincinal și trecerea 
la realizarea noului plan de dezvoltare economico- 
socială a țării în perioada 1986—1990.

în spiritul hotărîrilor Congresului al XIII-lea al 
partidului, al indicațiilor și.orientărilor dumneavoas
tră, guvernul va face totul pentru continuarea 
neabătută a dezvoltării social-economice a patriei, 
pentru perfecționarea activității în toate ramurile 
producției materiale, pentru afirmarea unei noi ca
lități. superioare. în toate domeniile. Vom milita 
ferm pentru aplicarea largă a revoluției tehnico? 
științifice, a tehnologiilor moderne și rezultatelor 
cercetării românești, in producție, în toate sectoarele 
de activitate. Vom acorda o atenție deosebită, așa 
cum ne-ați cerut dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. înfăptuirii inte
grale a tuturor programelor prioritare, elaborate din 
inițiativa și prin contribuția hotăritoare a dum
neavoastră. pentru manifestarea mai pronunțată a 
factorilor intensivi de creștere economică, de valo
rificare superioară. Ia înalte cote de eficientă și ca
litate. a resurselor materiale și umane ale societății 
noastre, condiție esențială pentru realizarea progra- - 
mului de creștere continuă a bunăstării materiale și 
smjițușde.a pctp^iijgij.

-/-acționa? iși'-înrvji'tor pentru înfăptuirea 
neabătutăvai. politicii externe a partidului și statu- 
lUir.jiQSțru, .ak/Cățet ;,n.epj>osft promotor sînteți dum
neavoastră, • mulț<*-iubite-/șr stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. politică ce. corespunde întru totul inte
reselor fundamentale ale poporului român, cauzei 
socialismului, progresului și păcii în lume.

Orientările și sarcinile pe care ni le-ați dat 
— și pe care le-ați subliniat cu deosebită preg
nanță și in însuflețitorul discurs pe care 
l-ați rostit astăzi cu prilejul reînvestirii dum
neavoastră ca președinte al Republicii — repre
zintă pentru noi. in permanentă, un adevărat pro
gram de muncă, ne obligă să manifestăm, în acti
vitatea. noastră, mai multă exigentă și intransigen
ță revoluționară, să acționăm cu fermitate pentru 
realizarea integrală a sarcinilor cuprinse în planul 
de dezvoltare economico-socială în industrie, agri
cultură. investiții, comerț exterior, în toate dome
niile de activitate.

Vă asigurăm, mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu există pentru guvern o 
datorie mai de răspundere decit aceea de a în
făptui cu consecventă linia politică a partidului, 
concepția dumneavoastră profund revoluționară și 
științifică de făurire a. socialismului în țara noas
tră. convins fiind că de aceasta depinde mersul 
neabătut al României pe calea progresului, civili
zației și bunăstării poporului.

Cu aefest legămînt solemn, vă adresăm. încă o 
Nicolae 

Ceaușescu. urarea fierbinte de sănătate și fericire 
deplină, ani îndelungați în fruntea partidului și 
statului, spre binele întregii noastre națiuni, pen
tru c^ poporul, condus de dumneavoastră, să de- 
săvîrșească măreața operă istorică — construirea so
cialismului și comunismului pe pămîntul scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă România.

dată, mult iubite și stimate tovarășe

GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

neasemuită 
laolaltă cu 

___ .„_ __ ____ ____ plenar mă
reția clipelor rostirii Jurămîntului 
solemn de către dumneavoastră, mult 

..iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la 
reînvestirea in înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România. Este pentru noi cea mai 
vibrantă datorie de conștiință . să 
dăm glas, în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din Capi
tală, simțămintelor de înflăcărată 
dragoste și nețărmurită recunoștin
ță pentru tot.ceea ce. ați. făcut și 
faceți în vederea înfloririi multila
terale a Bucureștiului, dezvoltării 
sale economico-sociale și edilitar-ut-. 
banistice, creșterii calității vieții tu
turor locuitorilor săi — se spune în 
telegrama COMITETULUI MUNICI
PAL BUCUREȘTI AL P.C.R.

Vă încredințăm, mult iubite șl sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
orientările programatice pe care 
le-ați dat organizației municipale de 
partid . reprezintă pentru noi înda
toriri de onoare, pe care le vom 
transpune in viață cu deplină anga
jare patriotică, revoluționară. Ase
menea întregului popor, oamenii 
muncii din Capitală dau glas, în a- 
ceste clipe de înflăcărată sărbătoare, 
legămîntului lor solemn de a-și dă
rui toate forțele, capacitatea și ener
giile creatoare înfăptuirii hotărîrilor 
istorice ale Congresului al XIII-lea 
al partidului, cu fefma convingere 
că, strîns uniți în jurul partidului, 
al dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, toți fiii tării vor 
făuri; pe pămîntul străbun al pa
triei. Visul de aur al omenirii — 
comunismul.. .
,Afirmindu-ne încă o dată caldele 

noastre sentimente de dragoste, pre
țuire și recunoștință. îngăduiți-ne să 
vă adresăm, din adîncul inimilor, 
multă sănătate și fericire, urări de 
viață lungă, multă putere de muncă, 
spre măreția și gloria României so
cialiste de azi;, a României comu
niste de mîine; spre binele, prospe
ritatea și demnitatea poporului.

în aceste momente de 
însuflețire , patriotică, 
întregul popor,' trăim _

împreună cu întregul popor, ani
mați de cele mai profunde senti
mente de recunoștință, membrii de 
sindicat din țara noastră — se re
levă in telegrama CONSILIULUI 
CENTRAL AL UNIUNII GENE
RALE A SINDICATELOR — vă 
exprimă, în acest moment de înăl
țătoare sărbătoare, 
de a trăi și 
ce a intrat 
Ceaușescu", 
mărturie a 
tre că ansamblul grandioasei opere 
de edificare a noii orânduiri se în
temeiază pe concepția și activitatea 
dumneavoastră desfășurată cu clar
viziune științifică și nesecat spirit 
creator, cu nețărmurită credință 
față de interesele supreme ale 
poporului, spre gloria patriei noas
tre strămoșești.

Mulțumindu-vă cu toată căldura 
inimilor pentru tot ceea, ce ați fă
cut și faceți întru propășirea eco
nomică și socială a țării, pentru 
îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă și de viață ale celor ce 
muncesc, membrii de sindicat din 
țara noastră au convingerea fermă 
că reînvestirea dumneavoastră în 
cea mai înaltă funcție de stat re
prezintă o chezășie sigură a înfăp
tuirii cu succes a Programului par
tidului, a istoricelor hotărîri adop
tate de Congresul al XIII-lea, a 
realizării neabătute a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru — politică în care na- 

■”i își află Intruchi- 
inalte aspirații ale

noastre, spre orizonturile de lu
mină ale comunismului.

marea mindrie 
a munci în acest timp 
în istorie ca „Epoca 
supremă /expresie și 

conștiinței națiunii noas-

țiunea socialistă 
pate cele mai 
sale.

Cu cele mai 
de dragoste și 
liul Central al 
Sindicatelor vă 
tuos, la această măreață sărbătoare 
a inimilor românești, urări fierbinți 
de multă sănătate și fericire, putere 
de muncă pentru a ne conduce cu 
aceeași clarviziune și cutezanță re- . 
voluționară spre desăvîrșirea edifi
cării societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămîntul patriei

profunde sentimente 
recunoștință, Consi- 
Uniunii Generale a 

adresează respec-

In telegrama COMITETULUI CEN
TRAL AL UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST se arată : întreaga ge
nerație tinără a patriei, muncitori, 
țărani, intelectuali, elevi, studenți, 
și militari, asemenea întregului nos
tru popor, vă aduc omagiul lor fier
binte și vă adresează cu adincă emo
ție și vie recunoștință cele mai calde 
felicitări, cu prilejul realegerii dum
neavoastră, cel mai de seamă fiu al 
patriei, în suprema funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România.

Vă asigurăm că vom face totul 
pentru mobilizarea amplă, exempla
ră ă generațiilor de tineri la înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
nostru, adîncind preocuparea pentru 
educarea comunistă, revoluționară a 
întregului tineret, în spiritul muncii, 
în vederea ridicării permanente a 
conștiinței socialiste și făuririi pro
filului spiritual al schimbului de 
mîine al societății noastre, cultivînd 
în rîndurile tinerilor patriotismul re
voluționar, socialist, principiile eticii 
și echității socialiste, dorința per
manentă de a-și însuși cele mai cu
tezătoare realizări ale gîndirii uma
ne. Vom munci și vom învăța, ne 
vom pregăti temeinic pentru muncă 
și viață, pentru a fi întotdeauna 
demni de încrederea pe care ne-o 
acordați, de a contribui cu toate for
țele noastre la înfăptuirea politicii 
partidului, la dezvoltarea economi
co-socială a țării.

Ne angajăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, ca în ca
drul acțiunilor dedicate Anului In
ternațional al Tineretului, generoasă 
inițiativă a României socialiste, să 
acționăm fără preget pentru realiza
rea unității de acțiune a tinerei ge
nerații de pretutindeni în lupta pen
tru pace, dezarmare, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

Oamenii muncii clujeni, tineri șl 
vîrstnici, bărbați șt femei, dau ex
presie sentimentelor de profundă

în telegrama MINISTERULUI A- 
PARARII NAȚIONALE se subli
niază : în cronica existentei noas
tre noi. socialiste, numele dum
neavoastră, îngemănat armonios cu 
numele patriei și al partidului, de
semnează personalitatea de rezonan
tă istorică, de ctitor al României so
cialiste moderne, al politicii 
și externe a partidului și 
nostru, de luptător neobosit 
tant de seamă pentru cauza 
socialismului în lume, a libertății și 
independenței popoarelor. în aceeași 
cadență cu țara, cu întregul popor, 
armata trăiește sentimentul plenar 
al certitudinii că. sub conducerea 
dumneavoastră clarvăzătoare, gran
diosul și cutezătorul program de 
dezvoltare economico-socială a tării, 
adoptat de Congresul al XIII-lea al 
partidului, va fi în întregime reali
zat. că politica partidului de înflo
rire și întărire a patriei va fi con
tinuată cu toată fermitatea.

Profund conștienți de marile noas
tre responsabilități în fata partidu
lui și poporului, ne vom consacra 
toate energiile realizării ireproșabi
le a tuturor misiunilor încredințate, 
astfel incit armata să fie gata ori
cînd ca. împreună cu unitățile Mi
nisterului de Interne, gărzile patrio
tice și celelalte formațiuni popu
lare. cu întregul popor, să-șl Înde
plinească misiunea de a apăra cu
ceririle revoluționare. Independența, 
suveranitatea și integritatea terito
rială • Republicii Socialiste Româ
nia.

Armata vă prezintă, mult stimata 
tovarășe președinte al Republicii So
cialiste România și comandant su
prem al Forțelor Armate, onorul 
solemn și vă adresează cele mal 
calde urări de sănătate, de ani 
multi și fericiți, plini de satisfacții 
si împliniri, de nesecată putere de 
muncă pentru a conduce. în conti
nuare. cu înțelepciune și cutezanță 
națiunea noastră socialistă spre noi 
și noi victorii, spre binele și măre
ția patriei.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se spu
ne : Permiteți-ne. mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ea tn acest moment fericit. îh nu- 

blicij Socialiste România. mele comuniștilor și oamenilor mun-
; Dumneavoastră, mult stimate to-.
vat^șe .. Nicolae Ceaușescu, pre- . cuitori ai Doliului, cu cele ma alese 

..ședințe al- • 'Republicii Socialiste' sentimente de dragoste, prețuire M 
România, v-ăți identificat, de peș- profund respect, sa vă ^ucem

stimă, de Înaltă considerație și a- 
leasă prețuire față de dumneavoas
tră. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii române, omul care de 
peste 50 de ani servește cu dăruire, 
cu înflăcărat patriotism cauza eli
berării sociale și naționale, a pro
gresului, democrației și socialismu
lui în România — se relevă în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CLUJ AL P.C.R.

Cele două decenii care au treout 
de la alegerea dumneavoastră în 
fruntea Partidului Comunist Român 
s-au înscris în istoria patriei ca o 
epocă de mare strălucire. în care 
poporul nostru a obținut cele mai 
bogate realizări din multimilenara 
sa istorie, epoca pe care, cu deplin 
temei, cu deosebită satisfacție si 
mîndrie patriotică o denumim „Epo
ca Nicolae Ceaușescu".

însuflețiți puternic .de 
rea dumneavoastră 
funcție de președinte 
Socialiste România, 
și sarcinile stabilite

reînvesti- 
suprema 

Republicii 
obiectivele

în 
al 

de 
de Congresul 

al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, de îndemnurile și indicații
le prețioase pe care ni le-ați dat, 
comuniștii, toți oamenii muncii clu
jeni. strîns uniți în jurul partidului, 
al dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
vă încredințează de hotărârea și 
voința lor unanimă de a vă urma 
neabătut, de a acționa cu toată e- 
nergia și fermitatea pentru înfăptui
rea neabătută a politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, sporind și mai mult contribu
ția lor la înflorirea și prosperitatea 
scumpei noastre patrii.

In telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR se arată : 
Femeile patriei trăiesc, împreună 
cu întregul popor, momentul înăl
țător, actul istoric de puternică re
zonanță patriotică, al realegerii 
dumneavoastră, erou între eroii 
neamului, genial ctitor și conducă
tor, inspiratorul și organizatorul tu
turor victoriilor, noastre în con
strucția grandiosului edificiu al so
cialismului și comunismului pe pă
mîntul, . străbun al tării, tn funcția 
supremă'' depreședinte al ' KepU- ' 
blicii Socialiste România.

te 50 de ani, existența cu lupta 
eroica a Partidului Comunist 
Român, cu idealurile cele mai no
bile ale poporului din mijlocul că
ruia v-ați ridicat, ați avut și aveți 
un rol hotâritor, determinant, in- 
obținerea mărețelor succese înfăp
tuite în ultimii 20 de ani, etapă de 
profunde înnoiri revoluționare In 
domeniile vieții politice, econo
mice și sociale, pe care întreaga 
națiune o definește, cu justificată 
mîndrie patriotică și admirație, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Sîntem deplin conștiente că statu
tul de care beneficiem în societate 
este materializarea politicii știin
țifice, umaniste,, revoluționare a .

■ partidului, a . consecvenței cu care 
dumneavoastră), tovarășe i 
general, acționați pentru înfăptuirea 
egalității depline între toți cetățenii 
patriei, pentru afirmarea potenția
lului creator al femeilor. In aceste 
momente solemne, de înaltă vibra
ție patriotică a întregului nostru 
popor, vă asigurăm din nou că fe
meile de la orașe și sate, fără deo
sebire de naționalitate, vor acționa 
neabătut, în spiritul indicațiilor și 
orientărilor dumneavoastră, pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
economice pe acest an și pe între
gul cincinal, a istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea al par
tidului.

interne 
statului 
și mili- 
păcii și

lui, al dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe președinte al 
României, vă exprimăm profundul 
nostru devotament, sentimentele de 
nemărginită recunoștință pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți spre ridi
carea continuă pe treptele cele mai 
înalte ale civilizației socialiste a a- 
cestei zone, înnobilată astăzi, la fel 
ca întreg cuprinsul patriei, de gran
dioasele ctitorii ce vor rămîne peste 
vreme nepieritoare mărturii ale 
strălucirii măreței epoci revoluțio
nare — cea mai fertilă din istoria 
multimilenară a României — pe 
care cu îndreptățită mindrie și aleasă 
gratitudine fată de genialul ei arhi
tect o numim „Epoca Ceausescu".

stimate conducător, toti cei care 
trăim si muncim pe aceste daiuri 
strămoșești — români, maghiiri și 
germani — rugăm să primiți cele 
mai calde și respectuoase felcitări 
pentru realegerea în cea mai naltă 
funcție de conducere a statului cele 
mai înflăcărate urări de noi i tot 
mai strălucite succese in marea >peră 
căreia îi consacrați întreaga vită și 
putere de muncă, spre binie și 
înălțarea socialistă și comunită a 
scumpei noastre Românii.

Cu sentimente de profundă licu- 
rie, fierbinte dragoste și îndrepițită 
mîndrie patriotică, alăturîndu-u în 
glas și simțire întregului popor,ier- 
miteți-ne, mult iubite și stilate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, s vă 
adresăm în numele oamenilor lun
cii de naționalitate germană dinara 
noastră cele mai calde și sitere 
felicitări pentru realegerea dumea- 
voastră în suprema funcție de re
ședințe al Republicii Socialiste Rnâ- 
nia, urîndu-vă din adincul iimii 
multă sănătate, viață îndelungai și 
deplină putere de muncă, noi ștot 
mai mari succese în prodigiisa 
dumneavoastră activitate pus in 
slujba binelui și fericirii poporui, 
a independentei și suveranității ia- 
tnei. a edificării socialismulu și 
comunismului pe pămîntul Româei 
— se menționează in telegrna 
CONSILIULUI OAMENILOR MW- 

NAȚIONALITATE GR-

Cu prilejul reînvestirii dumnea
voastră in funcția supremă de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, oamenii muncii români de 
naționalitate maghiară din patria 
noastră, într-o deplină unitate de 
cuget și de simțire cu întregul po
por. vă adresează cu profunde sen
timente de bucurie, stimă și respect 
cele mai calde felicitări, urări de 
sănătate, fericire, multi ani de viață 
plini de satisfacții și împliniri, neis
tovită putere de muncă spre gloria; 
și măreția tării — se spune în tele
grama CONSILIULUI OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
MAGHIARA.

Prin acest act politic de adîncă 
semnificație istorică s-a împlinit 
voința unanimă a întregului nostru 
popor de a încredința în continuare 
funcția de cea mai înaltă răspunJ 
dere în stat, dumneavoastră, mulț 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care ati făcut din sluj 
jirea partidului, patriei și poporuț 
lui. a cauzei socialismului și 
țelul suprem al pilduitoarei 
neavoastră vieți. Cu acest 
dăm glas dragostei, prețuirii 
cunoștinței 
tivitate pe 
de ani de 
partidului, 
țelepciune . __  . . .... ,. __
tică. gîndire profund științifică i 
cutezanță revoluționară, ati adus 
contribuție decisivă la elaborarea ! 
înfăptuirea politicii Partidului Ca 
munist Român, a statului nostru.-' F s Odată- cu ? Întregul _ nostru

păci 
dum 
prile 
și re 

față de prodigioasa ac 
care o desfășurați de 2 
cînd vă aflați în frunte 
perioadă în care prin în 
politică și dăruire patrio

Cil DE 
MANA.

Folosim 
tru a vă 
stimate și 
Ceaușescu, ______ __ _____
naționalitate germană, împreunau 
întregul popor, strîns uniți în jiiil 
partidului, al secretarului său 
ral, nu-și vor precupeți eforturile 
pentru a-și aduce din plin contribu
ția Ia înfăptuirea exemplară a isto
ricelor hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, a planului de 
dezvoltare economico-socială a țării 
pe anul 1985 și a întregului plan cin
cinal, pentru ridicarea pe noi culmi 
de progres și civilizație a scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România.

acest minunat prilej p- 
asigura din nou, nit 

: iubite tovarășe . Nicțe 
i, că oamenii muncii ie

cald omagiu pentru activitatea 
neobosită pusă în slujba propășirii 
patriei și poporului, a ridicării con
tinue a nivelului de trai material și 
spiritual al tuturor celor ce muncesc. 

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
președinte al Republicii, că vom de
pune toate eforturile, vom acționa 
cu abnegație și dăruire revoluționa
ră, cu întregul devotament, făcînd 
fată oricăror greutăți, pentru trans
punerea în viață a istoricelor hotă
riri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, demonstrând astfel atașa
mentul deplin la strălucita politică 
internă și externă a partidului și 
statului nostru. Făcîndu-ne ecoul 
dragostei nețărmurite pe care v-o 
poartă doljenii, vă dorim, mult iu- 

. _ bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne trăiți întru mulți 
ani, spre binele șl prosperitatea po
porului nostru, spre afirmarea con
tinuă a României socialiste în con
certul statelor lumii.

Vedem în votul unanim al Marii 
Adunări Naționale unitatea de voință 
a întregii națiuni române de a-și în
credința, în continuare, destinele ce
lui mai brav șl mai clarvăzător fiu 
al său, o dovadă elocventă a înaltei 
cinstiri de care vă bucurați în rân
durile poporului, dumneavoastră, în- 
tîiul bărbat al țării, comunistul și 
omul de omenie care și-a consacrat 
întreaga viață și activitate, încă din 
anii fragedei tinereți, luptei pentru 
libertatea și independența patriei, 
triumfului marilor idealuri ale socia
lismului și comunismului pe pămîn- 
tul României — se subliniază în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CONSTANȚA AL P.C.R.

Strălucit conducător politic, înzes
trat cu capacitatea genială de a des
cifra cerințele mereu noi ale dezvol
tării societății românești, legitățile 
obiective ale evoluției vieții interna
ționale, dumneavoastră, mult iu
bite șl stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, aduceți o contribuție 
inestimabilă, hotărîtoare, la funda
mentarea strategiei și tacticii Parti
dului Comunist Român, concretizată 
în Programul edificării socialismului 
și comunismului pe pămîntul Româ
niei, la îmbogățirea teoriei șl prac
ticii revoluționare.

In cele două decenii de clnd con
duceți cu inegalabilă cutezanță și în
țelepciune destinele poporului nos
tru ne-ați insuflat permanent încre
derea neabătută în biruința concep
ției materialist-dialectice a Partidu
lui Comunist Român, mîndria 
că sîntem fiii acestui demn șl 
brav popor, părtașii și edificatorii 
celei mai drepte și mai frumoase 
epoci din Istoria patriei.

Pătrunși de emoția firească pe care 
o încercăm astăzi, împreună cu în
tregul popor, vă rugăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să primiți din partea co
muniștilor, a tuturor cetățenilor ju
dețului Constanța, urarea de sănă
tate, viață lungă șl fericire, pentru a 
ne călăuzi, cu aceeași înțelepciune, 
spre binele patriei și al poporului 
român, a] cauzei socialismului și 
păcii.

în această zi memorabilă, ce va ră
mîne inscrisă la loc de înaltă cinsti- 

' re in cronica de aur a anilor noștri, 
oamenii de știință, toți cei ce mun
cesc pe tărîmul cunoașterii și mo
bilizării puterilor acesteia în folosul 
propășirii patriei, iși unesc glasu
rile cu cel al întregului popor, în- 
tr-un fierbinte omagiu consacrat 
personalității și operei dumneavoas
tră revoluționare fără egal în epopeea 
devenirii noastre, identificate astăzi 
în conștiința națiunii și a omenirii 
cu înseși personalitatea și opera, de 
răsunet mondial, ale României — se 
subliniază în telegrama CONSILIU
LUI NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA 
ȘI TEHNOLOGIE.

Cei ce muncim pe tărîmul cercetă
rii științifice, dezvoltării tehnologice 
și promovării progresului tehnic din 
patria noastră ne înscriem intre cei 
care își datorează în întregime recu
noașterea însemnătății lor în socie
tate, în viata și marile proiecte con
structive ale națiunii exemplarei 
dumneavoastră gindiri social-politice, 
convingerilor dumneavoastră, științi
fic fundamentate și magistral trans
puse în faptă, asupra căilor de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe terenul complex al 
realităților și istoriei României, in 
deplină concordantă cu năzuințele 
națiunii.

Alături de dumneavoastră cu gîn
dul, cu simțirea și cu fapta, vă do
rim, din toată inima, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, noi și strălucite 
succese în măreața operă pe care o 
înfăptuiți în fruntea partidului, sta
tului și poporului nostru, conducind 
scumpa noastră patrie spre culmile 
civilizației socialiste și comuniste.

Să ne trăiți întru multi ani. Iubite 
conducător 1

popor,
Vă vom urma cu fermitate în 11 rtji ° AFA'rFRîi’nn FYTFnvrST^’ 

făptuirea sarcinilor trasate de Col , EXTERNE iși
greșul al XIII-lea al partidului, expnmă din adincul inimii .pețarmu- 

■ măreață' operă' de: edificare a soc» '" £ 5“’ ’«W»? .^«investiriilismului și comunismului în patr: dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
noastră scumpă •— Republica Socii națiunii române» personalitate pro- 
listă România. r

Cu sentimente de nețărmurită dr! Republicii Socialiste România, 
goste, profund 
stimă și înaltă prețuire, CONSILIU 
DE CONDUCERE AL MINISTER! 
LUI DE INTERNE, în numele intri 
gului efectiv, își exprimă, din adîr 
cui inimii, uriașa bucurie și enti 
ziasmul înflăcărat, prilejuite de ri 
învestirea dumneavoastră, prin v< 
ința unanimă a întregului nosti 
popor. în suprema funcție de pri 
ședințe al Republicii Socialiste Romi 
nia.

Cu convingerea nestrămutată i 
reînvestirea dumneavoastră în 
prema funcție de președinte 
României reprezintă garanția 
mai sigură a ridicării patriei pe n 
culmi de progres, civilizație 
bunăstare, vă rugăm să ne permite 
să exprimăm, și de această dai 
recunoștința fierbinte pentru oriei 
țările și indicațiile de exceptions 

. însemnătate teoretică și practică I 
care ni le dați permanent în veder, 
așezării activității organelor Mini 
terului de Interne pe temelia traini 
a principiilor legalității socialis, 
adevărului și dreptății, pentru 
întreaga noastră muncă să se cars 
terizeze printr-un înalt spirit rev 
luționar de partid, prin vigilență! 
fermitate, cinste și corectitudiț 
avînd drept obiectiv prioritar prev 
nirea oricăror manifestări antie 
claie.

Puternic 
strălucitul 
de dăruire 
în slujirea 
supreme ale țării, ale poporului, i 
asigurăm solemn, mult iubite șl s- 
mate tovarășe comandant supre, 
că nu vom precupeți nici un efc. 
acționînd cu răspundere comunii 
pentru îndeplinirea exemplară a s- 
cinilor ce ne revin din istorica 
hotăriri ale Congresului al XIII-a 
al partidului, a indicațiilor și or- 
nelor dumneavoastră, adueîndue 
întreaga contribuție la apărarea u 
vigilentă și fermitate a cucerim 
revoluționare ale oamenilor muri, 
a libertății, independentei și suve- 
nității scumpei noastre patrii.

1 eminentă a lumii contemporane, în 
suprema funcție de președinte al

devotament.' aleai Vă aducem omagiul nostru fier
binte pentru modul strălucit în care 
acționați ca România socialistă să 
fie prețuită și respectată pretutin
deni în lume, a cărei politică de 
pace, prietenie și colaborare este 
marcată hotâritor de pecetea perso
nalității dumneavoastră. Este o po
litică militantă și. constructivă care 
își are sorgintea în tradițiile isto
rice ale luptei necurmate duse de 
poporul român pentru libertate so
cială, independență națională și pro
gres. Dacă astăzi, pe toate meridia
nele globului, numele României este 
rostit cu prețuire și respect, aceas
ta se datorează energiei, înțelepciu
nii și spiritului înnoitor cu care 
acționați in vederea instaurării unui 
nou tip de relații intre state, baza
te pe respectarea independenței și 
suveranității naționale, a dreptului 
fiecărei națiuni de a trăi eliberată 
de coșmarul unui nou război, de 
a-și putea consacra întreaga ener
gie unei vieți libere, pe calpa pro
gresului economic și social.

In consens cu întregul nostru po
por. vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe președinte Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa șl în vii
tor cu fermitate și răspundere pen
tru a traduce în practică străluci
tele dumneavoastră inițiative pe 
plan internațional. Ne angajăm să 
nu precupețim nici un efort, să fo
losim întreaga noastră capacitate de 
muncă pentru a înfăptui neabătut 
obiectivele politicii externe a parti
dului și statului nostru, pusă în sluj
ba poporului român, a prieteniei și 
colaborării cu toate națiunile lumii.

El

C<

Insuflețiti și mobilizați i 
dumneavoastră exemp 
și pasiune revoluționa 
fără preget a interese!

Prlntr-o fericită coincidentă, re
alegerea dumneavoastră în funcția 
supremă de stat are loc in zilele cind 
se împlinesc 11 ani de cînd ați fost 
învestit intiiul președinte al tării șl 
două decenii de cind vă aflați în 
fruntea partidului nostru, se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN IAȘI AL P.C.R.

Acest moment solemn înscris cu 
litere de aur în istoria națiunii și în 
conștiința întregului popor ne oferă 
și nouă, ieșenilor, minunatul prilej 
de a aduce un nou și fierbinte o- 
magiu personalității dumneavoastră 
de eminent conducător de partid și 
de stat. înflăcărat revoluționar și pa
triot, erou intre eroii de renume al 
neamului românesc.

Din adîncul aceluiași cuget șl ace
leiași simțiri care ne-a unit și mo
bilizat întotdeauna în jurul partidu-

în telegrama COMITETULUI I- 
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. ia 
CONSILIULUI POPULAR JU1- 
ȚEAN se reliefează : In aceste »- 
mente sărbătorești, înălțătoare p- 
tru țară, cu cele mai profile 
sentimente de stimă și prețuire.:u 
vibrantă emoție, nemărginită bucle 
și satisfacție patriotică, comunii, 
toți oamenii muncii de pe frum- 
sele meleaguri mureșene, împreă 
cu toți fiii tării, au participat dilt, 
cu gîndul și fapta, la mărețuși 
emoționantul act istoric al reînvii- 
rii dumneavoastră de către male 
sfat al tării, intr-o entuziastă u- 
nimitate. în suprema funcțieie 
președinte al Republicii Sociate 
România.

însuflețiți de pilduitoarea duma- 
voastră activitate, urmîndu-vă II- 
tul exemplu de dăruire și paste 
revoluționară în slujba interesar 
întregului nostru popor, oamii 
muncii din județul Mureș, mai iți 
ca oricînd. împreună cu toti iii 
patriei, în jurul partidului, al ch- 
neavoastră, mult iubite și stiite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, Iși 
reafirmă și cu acest prilej adezlea 
lor deplină la întreaga politică n- 
ternă și internațională a particul 
și statului nostru.

Cu aceste alese și înălțătoare n- 
timente de dragoste și prețuire <le 
nutrim fată de dumneavoastră, jlt

In aceste momente de aleasă săr
bătoare. cînd. prin dorința și voința 
întregii națiuni, destinul de strălu
cită împlinire și biruință al patriei 
noastre străbune se contopește cu 
viața și activitatea celui mai vred
nic și mai brav dintre fiii săi. co
muniștii, toti oamenii muncii, cu 
inimile pline de nemărginită bucu
rie și deosebită satisfacție — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. și a 
COMITETULUI EXECUTIV AL 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN — vă roagă respectuos să 
primiți felicitările cele mai sincere 
cu memorabilul prilej al realegerii 
dumneavoastră. intr-o entuziastă 
unanimitate de către Marea Aduna
re Națională, in funcția supremă de 
conducere a statului, strălucită și 
puternică garanție a înfăptuirii nea
bătute a 
nostru, a 
patriei, a

Sîntem 
noastre a 
la vreme 
din trupul și sufletul tării, 
prin gîndire clarvăzătoare si faptă 
durabilă, este cea mai frumoasă 
pildă pentru întregul popor. Urmînd 
cu fermitate indicațiile dumneavoas
tră. conștienți că mai 'avem multe 
de făcut, ne vom strădui să fim 
demni de strălucitul exemplu pe 
care ni-1 dați. să ne situăm la înăl
țimea încrederii pe care ne-o acor
dați și a minunatelor condiții pe 
care ni le-ați creat.

Vă dorim, mult Iubite și 6timate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. multă 
sănătate și fericire, neostenită pu
tere de muncă, ani multi și rodnici, 
spre binele tării și al întregului 
popor, spre gloria pămîntului româ
nesc.

Programului partidului 
progresului Impetuos al 
bunăstării poporului, 

mindri că istoria zilelor 
dat tării omul de glorie 
de glorie, trup și suflet 

care,
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Cu inima și gindul mereu
alături de oameni

Alături de toți oamenii 
muncii din țara noastră, 
de întregul popor am trăit 
momente de mare bucurie 
și de înalt si vibrant pa- 
tripțiștțș, de- ware; bucurie 
Si nemărginit entuziasm 
urmărind pe ecranele tele-: 
viziunii solemnitatea rein- • 
vestirii- tovarășului Nicolae ' 
Ceaușescu • în funcția su- : 
premă de președinte al 
Republicii. După realegerea 
sa în cea mai înaltă răs
pundere în partid, ca se
cretar general, de președin
te al Frontului Democra
ției și Unității. Socialiste — 
forul cel mai larg repre
zentativ al poporului, nos
tru — momente unice de 
manifestare plenară a uni
tății indestructibile a clasei 
muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, a tuturor ce
tățenilor României în jurul 
partidului, al secretarului 
său general, am trăit, din 
nou, emoția marilor eveni
mente istorice care au 
marcat cronica României 
modeme, considerîndu-ne 
părtași la actul de însem
nătate cardinală —acela de 
a încredința din nou desti
nele Republicii noastre în 
mîinile aceluia care de 
două decenii conduce cu 
strălucire partidul, țara 
spre culmile ■ însorite ale 
comunismului. împlinirile 
fără egal ale ' „Epocii 
Ceaușescu", perspectiva 
strălucită pe care Con
gresul al XIII-lea o deschi
de națiunii noastre sînt 
nemijlocit legate de activi
tatea neobosită, de clarvi
ziunea și realismul ‘ gindirii 
marelui Om ce se află la 
cîrma partidului și a țării.

Atmosfera incandescentă

din rotonda Marii Adunări 
Naționale, căldura uralelor 
și ovațiilor ce au marcat 
fiecare moment al solemni
tății de reînvestire a tova
rășului Nicolae Ceaușescu , 
în suprema funcție de pre
ședinte s-au transmis.in rân
dul tuturor colectivelor de 

Doafnețif ai muncii, cyfîdrț tg-.,...
varașul Nicolae Ceaușescu 
se află intr-un permanent 
și fructuos dialog. Am re
memorat, cu adincă recu
noștință și deosebită satis
facție, acea luminoasă zi 
de noiembrie a anului tre
cut, cind secretarul gene
ral al partidului, președin
tele țării ne-a fost oaspete 
drag. Ca pretutindeni in 
țară, îndeosebi în rindul 
muncitorilor, și colectivul 
nostru l-a înconjurat cu 
toată dragostea, fiind mân
dru că poate raporta rezul
tate de prestigiu in activi
tatea economică. Am avut 
cu toții satisfacția de a 
auzi cuvinte de apreciere 
la adresa muncii noastre, a 
produselor pe care le reali
zăm și care in proporție 
de 80 la sută se exportă in 
diferite țări ale lumii. Ca 
de fiecare dată cind a venit 
in mijlocul nostru, condu
cătorul partidului și statu
lui a stat de vorbă cu oa
menii, le-a ascultat păre
rea, a formulat prețioase 
indicații, după care ne 
'călăuzim în întreaga noas
tră activitate, îndemnuri de 
a ne auiodepăși, de a face 
din produsele noastre ade- 
vărați mesageri ai indus
triei românești, ai înaltului 
ei nivel de dezvoltare.

în momentele înălțătoa
re, cind eșarfa tricoloră cu 
stema • țării' a fost reașeza

tă, pe pieptul comunistului 
de omenie, de al cărui 
nume se leagă o întreagă 
epocă de mari ctitorii și de 
înflorire multilaterală a pa
triei, ne-au răsunat in min
te .cuvintele cald,e. ce nera 
adresat, îndemnurile în
flăcărate' de a. ne mobiliza 

ăn^ff^a^/.putflre^fțgj,muncă, 
energia și priceperea, forța 
creatoare de care colectivul 
nostru dispune pentru a ne 
îndeplini exemplar sarci
nile ce ne revin din planul 
pe acest an,. de a pune 
baze trainice cincinalului 
următor, aducîndu-ne ast
fel contribuția la înfăptui
rea neabătută a hotăririlor 
Congresului al Xlll-lea al 
partidului. Dorim ca urări
le pe care din toată inima 
i le adresăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de sănă
tate și viață îndelungată, 
spre binele și prosperitatea 
poporului, spre ridicarea 
României pe noi culmi de 
progres si civilizație, să fie 
însoțite de fapte de mun
că, pe măsura frumoaselor 
aprecieri și a îndemnurilor 
sale formulate la ultima 
vizită de lucru în între
prinderea noastră textilă 
„Dacia". Rezultatele bune 
in muncă sînt omagiul pe 
care,i-l aducem, ca o con
firmare a angajamentului 
muncitoresc pe care ni 
l-am luat, cu acel prilej, 
ca o dovadă vie a atașa
mentului nostru la politica 
de dezvoltare multilaterală 
a țării pe care, cu atita 
strălucire, o promovează 
iubitul nostru conducător,

Maria DIACONU
Erou al Muncii Socialiste

TIMPUL BIRUINȚEI
Trăim un timp al marii biruințe 
In cele patru zări de Românie, 
Două decenii de cind creștem țara 
Cu suflete vibrînd de feucurie.

Privim mai mîndri tot ce-am rostuit 
In anii plini de sevă și lumină, 
Cu primăveri de fapte înflorim 
Această țară, bolta ei senină.

Ne-a învățat partidul cutezanța 
Și iubitori de țară ne-a-nvățat, 
De cînd în fruntea lor e Ceaușescu, 
Al patriei române demn bărbat.

Neostenit de truda tuturora,
Și tuturor fiindu-le îndemn,
El e al țării Primul Președinte, 
Și timpului îi este trainic semn.

Slăvit să fie fiul națiunii, 
Mereu veghind al țării viitor, 
Acel ce i-a jurat pe veci credință, 
Purtind la piept al țării tricolor I

Viorel COZMA

SIMBOL DE TINEREȚE
De la Congresul nouă noi ne zidim lumina 
Toți știm că viitorul e în puterea noastră 
Pe schelele nădejdii nu ne găsim odihna 
Și brațul nostru este o magistrală-albastră

Aicea națiunea și-a spus cuvîntul sacru 
Cuvîntul Ceaușescu ne-a fost catarg și steag 
Să mergem înainte urcînd eroic veacul 
Și drumu-nostru-i lung și drumu-nostru-i larg

Atitea-s de făcut și-atitea vom mai face 
Cu fapta pentru țară viața să ne-nvețe 
Noi vrem o țară demnă, și liberă, și pace 
Cu Ceaușescu-n frunte, simbol de căi mărețe.

Chiriac SAMOILA 
muncitor, Bîrlad

O expresie care să sin
tetizeze atit de bine, ori 
mai exact să cuprindă 
— fiind atit de atotcuprin
zătoare — sentimentele 
care stăpînesc un întreg 
popor în aceste zile decit 
urarea de mai sus, e greu -i 
să găsesc pentru a-mi in
titula aceste gînduri. Re
alegerea hotărîtă de plena
ra C.C. al P.C.R. și plenara 
Consiliului Național al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, foruri 
ale conștiinței unei întregi 
națiuni, nu e decit o con
secință firească a unui în
treg șir de decizii, una 
mai importantă decit alta, 
al căror corolar îl consti
tuie realegerea la înaltul 
forum al comuniștilor ro
mâni ca secretar gene
ral a celui mai brav 
bărbat pe care l-a dat a- 
ceastă națiune de-a lungul 
unei istorii pe cit de 
zbuciumate, pe atit de glo
rioase.

„Trăiască Președintele ! 
Trăiască România !“ este 
un răspuns, un gînd la gînd 
cu bucurie, rostit coram 
populi de milioane și mili
oane de oameni care văd 
întruchipate, in tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nădej
dile lor cele mai scumpe 
in legătură cu viitorul a- 
cestei țări, grijile cele mai 
spornice pentru prezentul 
dezvoltării patriei. Dacă 
„viitorul și .trecutul sînt a 
filei două fețe" și „vede-n 
fețe începutul cine , știe să 
le-nvețe“, după înalta gîn- 
dire a Poetului nostru na
țional, trebuie să-i recu

„Trăiască Președintele!
Trăiască România!“

noaștem națiunii române 
virtutea de a fi pe deplin 
clarvăzătoare.

„Trăiască Președintele ! 
Trăiască România 1“ — cu
vintele vin ca un 'mare- e- 
cou într-o epopee în care 
fiece zi își consumă Un cint, 
in care, fiecare gînd e re
frenul solemn al unei înăl
țătoare mărturisiri de cre
dință a unui legămînt al 
Președintelui in fața între
gii națiuni:

„Doresc încă o dată să 
vă asigur pe ' dumneavoas
tră, Comitetul Central, să 
asigur partidul și întregul 
popor că în ce mă privește, 
voi face totul și în viitor 
pentru îndeplinirea misiu
nii încredințate, pentru a 
servi cauza socialismului, 
a păcii, pentru a servi po
porul, bunăstarea și ferici- > 
rea lui, independența și 
suveranitatea patriei !“.

Mandatul ca și legămin- 
tul solemn care se face 
pentru îndeplinirea lui e al 
unei întregi istorii a unei 
națiuni, nu al unei singure 
legislaturi. E o subliniere 
pregnantă a Președintelui 
însuși pe care nu mă pot 
reține să nu . o împrospătez 
in conștiința întregului po
por : „înaintașii, strămoșii 
noștri au gîndit întotdea
una la viitorul de aur 
— cum l-au numit poe

ții — au făcut totul, și-au 
dat viața, dar nu au putut, 
datorită vremurilor vitrege 
să-și realizeze năzuințele 
lor !“.

„Trăiască Președintele! 
Trăiască România !“ e de 
aceea o mărturie de triumf 
care vine de pe cimpiile 
Călugărenilor și de pe dea
lurile Vasluiului, de pe Câm
pia Libertății de la Blaj și 
din focul revoluției de eli
berare socială și națio
nală, antifascistă și antiim- 
perialistă declanșate in 
August 1944, de pe valurile 
magistralei dintre Dunăre și 
Marea Neagră și de pe ser
pentinele înalte ale Trans- 
făgărășanului, de pretutin
deni unde acest popor a 
luptat, a trudit și a învins. 
Votul dat' de reprezentan
ții poporului pentru Pre
ședintele Republicii Socia
liste România, secretarul 
general al Partidului Co
munist Român — reales la 
Congresul al XIII-lea în 
funcția de partid supre
mă — e nu numai exerci
tarea unui mandat demo
cratic — ci o alegere de 
viață precum la Direp- 
tatea lui Stefan cel 
Mare. Permită-mi-se dar 
să închei aceaită profesiu
ne de credință, cu versu
rile care cristalizează a- 
ceastă vrere ca un dia
mant.: ■

Iar dacă scut avut-am în trecut 
Cu-atît mai de neînvins ni-i azi tăria 
Pe-acest pământ eroic renăscut: ■ 
Trăiască Președintele ! Trăiască România!

Nlculae STOIAN

Strălucită ilustrare a unității de nezdruncinat a națiunii noastre
(Urmare din pag. I)

ridianșle globului cu aleasă prețuire, cu 
înaltă stimă, cu vie admirație de către toți 
cei cărora le sînt scumpe idealurile păcii, 
progresului social și colaborării intre po
poare.

Cuvintele de înaltă apreciere, de vibrant 
omagiu rostite la adresa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in cadrul lucrărilor forurilor 
democratice din acest sfîrșit de martie se 
așază firesc în continuitatea celor mai 
bune tradiții ale poporului nostru, care 
întotdeauna a știut să cinstească pe cei 
care au fost inaintemergători, pe cei care 
au întruchipat în ființa lor înseși virtuțile 
poporului, pe cei care au făcut din idealu
rile poporului țelul statornic al propriei 
lor lupte și vieți. Expresia supremă a aces
tei inalte prețuiri pentru cel care întru
pează în sine însăși demnitatea țării, pen
tru cei care este simbol viu al unității și 
neatirnării națiunii, pentru cel care înmă
nunchează gindurile, simțămintele, voința 
de mai bine, de mai frumos, de mai înalt 
a poporului nostru — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - o reprezintă hotărirea unani
mă și entuziastă a celei mai inalte repre
zentanțe naționale, a celor 369 de aleși ai 
națiunii de a-l reinvesti in funcția supremă 
de președinte ol Republicii Socialiste Româ
nia. Se dă astfel glas gîndurilor și simță- 
mintelor de dragoste și recunoștință ale 
tuturor fiilor patriei, muncitori, țărani, in

telectuali, tineri și vîrstnici, bărbați , și fe
mei, români, maghiari, germani și de alte 
naționalități pentru omul a cărui viață a 
fost așezată cu pilduitoare consecvență 
sub semnul luptei pentru împlinirea marilor 
aspirații ale poporului ; pentru revoluțio
narul patriot care încă din anii tinereții 
s-a înregimentat cu hotărîre sub flamurile 
de luptă ale partidului, înțelegînd că aces
ta arăta singura cale de progres și pro
pășire a celor care prin numărul lor, prin 
faptele lor, prin munca lor alcătuiau ade
vărata temelie a țării; pentru militantul 
comunist care, în toate marile momente 
ale luptei conduse de partid împotriva 
exploatării, pentru edificarea unei noi orin- 
duiri s-a aflat mereu în primele rînduri, 
acolo unde înfruntarea era cea mai grea, 
oțelindu-și inima și cugetul, întărindu-și 
necontenit încrederea în biruința idealului 
comunist ; pentru conducătorul de partid 
și de țară a cărui gindire cutezătoare, 
inițiativă politică și activitate energică și 
consecventă și-au așezat pecetea inconfun- 
dabilă pe aceste ultime două decenii, con- 
ferindu-le măreția unei adevărate epoci, 
cea mai rodnică în împliniri din întreaga 
noastră istorie ; pentru omul de stat care 
prin consecvența poziției sale principiale, 
prin inițiative de larg răsunet în vederea 
rezolvării constructive a problemelor cu 
care se confruntă azi umanitatea, prin am
plul și statornicul său demers pentru dezar
mare și pace, pentru înțelegere și coope

rare între state, a făurit țării un imens 
prestigiu, i-a adus dincolo de fruntariile 
patriei prieteni mai numeroși ca oricînd, 
„Eroul României" fiind stimat și admirat 
pretutindeni ca „Eroul păcii".

Prin istorica sa alegere, Marea Adu
nare Națională a dat glas convingerii nu
trite de întreaga noastră națiune că pre
zența tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
cirma destinelor țării reprezintă chezășia 
înfăptuirii neabătute a mărețelor obiective 
prefigurate in hotăririle Congresului al 
XIII-lea al partidului, garanția că noi și 
mărețe înfăptuiri viitoare se vor adăuga 
împlinirilor de pină acum, conferind o 
nouă strălucire anilor ce vin. Votul de la 
29 martie 1985, de reînvestire a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in funcția supremă 
de președinte al României socialiste, este 
un vot pentru un viitor și mai bun, pentru 
prosperitatea patriei, pentru înaintarea sa 
neabătută pe calea socialismului și comu
nismului. Tocmai de aceea cuvintele jură- 
mintului solemn rostit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fața Marii Adunări Națio
nale - forul legislativ suprem al Republicii 
noastre - au răsunat ca un legămînt făcut 
in fața întregii națiuni, și-au săpat adine 
făgaș in inima și sufletul tuturor fiilor pă- 
mintului românesc, fără deosebire de na
ționalitate. Ei văd in gîndurile rostite cu 
acest prilej de cel mai iubit fiu al țării 
propriile lor gînduri, hotărîrea lor nestră
mutată ca, sub înțeleaptă conducere a to

varășului Nicolae Ceaușescu, să facă to
tul spre a împlini cele mai înalte aspirații 
ale poporului, ca România scumpă să 
străbată ani și mai glorioși, și mai măreți, 
și mai rodnici în împliniri, pentru ca țara 
să înainteze în ritmuri și mai vii pe calea 
progresului social, pe măsura talentului, 
pasiunii și forței creatoare a fiilor săi, pe 
măsura dragostei și atașamentului lor față 
de glia strămoșească, pentru ca patria 
noastră socialistă să-și facă auzit și mai 
puternic în lume glasul său rostind mesaj 
limpede de pace, îndemnînd la faptă ho
tărîtă pentru a croi lumii un viitor de în
țelegere, prietenie și cooperare între po
poare, spre a se păstra mereu senin ce
rul umanității.

In cadrul plenarelor Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român și Con
siliului Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, al sesiunii Marii 
Adunări Naționale s-au adoptat impor
tante măsuri vizînd bunul mers al activi
tății economico-sociale în perioada care 
urmează, perioadă în care poporul nostru 
va urca o nouă treaptă spre ținta visată, 
va conferi veșmînt nou orașelor și satelor 
patriei, va asigura prosperitatea și progre
sul neabătut al patriei. In cuvîntările 
rostite cu prilejul lucrărilor forurilor de 
partid și de stat desfășurate recent, secre
tarul general al partidului nostru a înfă
țișat cu o impresionantă claritate princi

palele direcții de acțiune viitoare, obiec
tivele esențiale ale muncii și luptei po
porului român în acest ultim an al actua
lului cincinal și în cincinalul viitor. Cuvîn
tările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu aceste prilejuri se constituie într-o în
suflețită, vibrantă chemare adresată clasei 
noastre muncitoare, țărănimii, intelectua
lității, tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră de a-și mobiliza energiile, de 
a-și uni puterile, de a-și înzeci eforturile 
creatoare, de a-și pune priceperea, com
petența, talentul, elanul lor revoluționar 
în slujba înfăptuirii hotăririlor istorice ale 
Congresului al XIII-lea, a Programului de 
edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre co
munism. O dată mai mult, prin glasul pre
ședintelui său, România socialistă și-a 
reafirmat vocația sa de pace și colaborare, 
voința fermă a poporului nostru de a mi
lita și în continuare, cu aceeași hotărîre și 
stăruință, pentru ca să triumfe idealurile 
cele mai nobile ale popoarelor, pentru 
apărarea drepturilor fundamentale, ale 
acestora la viață, la pace, la existență de 
sine stătătoare, pentru ca pe planeta 
noastră să se instaureze un climat de des
tindere, înțelegere reciprocă și colaborare, 
singurul în măsură să confere condiții 
propice liberei dezvoltări a fiecărui po
por, valorificării depline a geniului lor 
constructiv, dezvoltării neîntrerupte a ma

rilor cuceriri ale gindirii creatoare-a uma
nității.

Să răspundem acestor însuflețite, pa
triotice chemări ale secretarului general 
al partidului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, prin fapte de 
muncă harnică, prin largă investiție de 
pasiune și inițiativă creatoare, omagiind 
astfel împlinirea a două decenii de la is
toricul Congres al IX-lea al partidului, 
deschizător de făgaș nou în istoria socia
listă a țării. Avem programe minunate, 
țeluri limpezi, obiective pe măsura pute
rilor noastre creatoare. Avem un partid 
puternic, matur și oțelit în lupte, înarmat 
cu o strategie clară, țintind la împlinirea 
celor mai înalte aspirații ale națiunii. 
Avem un popor harnic și priceput, cu mari 
resurse de energie, talent și abnegație ; 
unitatea de gînd și simțire, de voință și 
acțiune a națiunii noastre este ' mai pu
ternică decît oricînd, constituindu-se în- 
tr-un garant de nebiruit al libertății și in
dependenței noastre. Să dăm deci însu
flețit răspuns îndemnurilor secretarului ge
neral al partidului nostru, acționînd strîns 
uniți în jurul partidului, al marelui nostru 
conducător, spre a da viață obiectivelor 
Congresului al XIII-lea, inălțînd aici, în va
tra străbună, o țară și mai mîndră, și mai 
prosperă, și mai frumoasă, făurind nou și 
luminos destin României scumpe.
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Realizarea integrală a plan,ului pe 1985 
constituie condiția hotărâtoare pentru în
făptuirea cincinalului 1981—1985 și crearea 
unei baze trainice pentru trecerea la înde
plinirea planului pe anul 1986. la transpu
nerea cu succes in viață a hotăririlor Con
gresului al XlII-lea al Partidului Comu
nist Român privind dezvoltarea economico- 
socială a țării în perioada 1986—1990.

Așa cum sublinia recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general al 
partidului. „Este necesar să facem totul 
pentru realizarea producției fizice, pentru 
creșterea productivității muncii și eficien
ței economice, pentru ridicarea tot mai 
puternică a calității și nivelului tehnic al 
produselor românești. Trebuie să acționăm 
cu toată hotărîrea pentru realizarea la timp 
și de bună calitate a producției de export. 
Se impune să facem totul pentru îndepli
nirea în bune condiții’ a tuturor prevede
rilor și indicatorilor planului cincinal".

In aceste zile în care întregul nostru 
popor omagiază împlinirea a 20 de ani de 
la învestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în suprema funcție de partid, pentru a 
conduce destinele României pe drumul 
luminos al socialismului și comunismului, 
oamenii muncii, dînd expresie patriotismu
lui lor fierbinte. își consacră toate forțele, 
întreaga capacitate înfăptuirii programu
lui partidului de ridicare a patriei pe cele

mai inalte culmi ale progresului și civili
zației.

Planul pe anul 1985 prevede ritmuri 
înalte de creștere a producției industriale 
și agricole, pe seama accentuării mai pu
ternice a laturilor calitative in toate sec
toarele de activitate.

O contribuție hot-ărîtoare la îndeplinirea 
sarcinilor de plan din acest an și pregă
tirea realizării planului pe anul 1986 și pe 
ansamblul celui de-al optulea cincinal o 
are înfăptuirea integrală a programelor de 
cercetare științifică și dezvoltare tehnolo
gică elaborate sub îndrumarea directă a 
tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru al gu
vernului. președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

Așa cum arăta secretarul general al 
partidului la ședința de lucru de la Comi
tetul Central al Partidului Comunist Ro
mân din 8 martie 1985, avem tot ce este 
necesar pentru realizarea în bune condiții 
a planului pe, acest an. Important este 
însă ca in toate unitățile să se organizeze 
corespunzător desfășurarea proceselor de 
producție, să se utilizeze cu maximă efi
cientă întregul potențial productiv.

In scopul îndeplinirii integrale a planu
lui pe 1985 și pregătirii corespunzătoare a 
planului pe 1986, se stabilesc următoarele 
măsuri :

petrolier, energetic, inclusiv pentru ener
getica nucleară, tractoare, autoturisme 
ș.a. ; asimilarea în fabricație a noi tipuri 
de materiale, mașini, utilaje și instalații 
cu parametri tehnico-economici ridicați, 
cu fiabilitate superioară, competitive pe 
plan mondial ; extinderea mecanizării și 
automatizării proceselor de fabricație în 
toate sectoarele din economie și în primul 
rind în cele cu condiții grele și volum ri
dicat de muncă manuală ; creșterea gradu
lui de siguranță în funcționarea instala

țiilor. mersul continuu al acestora In re
gim optim.

Consiliile oamenilor muncii din toate 
unitățile vor milita pentru mobilizarea tu
turor forțelor din întreprinderi în vederea 
reducerii permanente a consumurilor de 
materii prime, materiale, combustibili ,și 
energie, creșterea gradului de valorificare 
a acestora, recuperarea și reintroducerea 
în circuitul producției a tuturor materia
lelor refolosibile cel puțin la nivelul pla
nului. care constituie sarcini minime.

II. În domeniul agriculturii

export a mărfurilor cu grad ridicat de 
prelucrare, realizate îndeosebi de indus
tria metalurgică, construcția de .mașini, 
chimie, prelucrarea lemnului și industria 
ușoară ; valorificarea superioară a produ
selor și realizarea unor cursuri de reve
nire îmbunătățite ; înnoirea și diversifi
carea produselor, adaptarea operativă a 
acestora la cerințele pieței externe ; creș
terea gradului de competitivitate a. mărfu
rilor românești, sporirea eficienței ex
portului.

Vor fi luatfe măsuri deosebite pentru 
urgentarea contractării integrale a pro
ducției de export planificate pe anul 1985,

precum și pentru executarea în cel i 
scurt timp a tuturor contractelor r 
tante, astfel incit mărfurile cuprinse 
aceste contracte să fie livrate benefic 
rilor externi pînă la finele semestrului 
1985.

O atenție deosebită va trebui acord 
aprovizionării cu prioritate a unități 
producătoare pentru export, mobiliza 
colectivelor de oameni ai muncii pen- 
realizarea exemplară a producției r< 
pective și livrarea acesteia la export, i 
clusiv a mărfurilor fabricate pentru e 
port și care nu au fost încă expediate.

I. în domeniul industriei

Potrivit indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general al 
partidului. Ministerul Agriculturii ș.i In
dustriei Alimentare. Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție, con
siliile populare, conducerile unităților agri
cole vor trebui să desfășoare o activitate 
susținută pentru mobilizarea țăranilor 
cooperatori, mecanizatorilor, specialiștilor, 
a tuturor oamenilor muncii, in vederea 
realizării în anul 1985 a unor producții 
agricole record și dezvoltării în continuare 
a agriculturii pe baze intensive.

.Se va acorda o atenție deosebită : pre
gătirii și desfășurării în cele mai bune 
condiții a campaniei agricole de primă
vară. a tuturor lucrărilor de întreținere și 
recoltare a produselor agricole ; realizării 
culturilor intensive 
exploatării raționale

In centrul activității guvernului, minis
terelor. celorlalte organe centrale și loca
le de stat, a centralelor și întreprinderilor 
se ■ va situa ferm asigurarea înfăptuirii 
integrale a planului producției fizice. în 
sortimentele planificate.

1. O atenție deosebită se va acorda reali
zării tuturor prevederilor programelor pri
vind producția de cărbune, țiței, gaze și 
energie, precum și a sarcinilor de econo
misire strictă a resurselor energetice.

— In domeniul producției de cărbune, 
Ministerul Minelor, combinatele și între
prinderile miniere vor lua măsuri hotărîte 
pentru a se realiza cel puțin 64,3 milioane 
tone, concentrind preocupările pentru în
deplinirea planului de producție la. carie
re. creșterea gradului de folosire a exca
vatoarelor cu rotor, efectuarea pînă la fi
nele lunii noiembrie 1985 a întregului vo
lum de descoperă.. programat., asigurarea 
tuturor subansamblelor. pieselor de schimb • 
ți celorlalte materiale necesara executării 
reparațiilor. De asemenea, se va acționa 
în vederea perfecționării tehnologiilor de 
exploatare. îmbunătățirii calității cărbune
lui, utilizării forței de muncă, întăririi or
dinii și disciplinei tehnologice, asigurării 
asistenței tehnice pe toate schimburile, pu
nerii in funcțiune a capacităților noi de 
producție, in special a liniilor tehnologice 
din carierele de lignit, restante din anul 
1984. precum și a realizării măsurilor 
aprobate de Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român privind selecționarea și pregătirea 
forței de muncă necesare unităților mi
niere în anul 1985.

In același mod se 
lalte sectoare ale 
pentru realizarea
prevederilor de plan la. producția de cu
pru. plumb, zinc, caolin. argilă refractară, 
calcar etc.

— In domeniul extracției țițeiului. Mi
nisterul Petrolului și Ministerul Geologiei, 
trusturile și schelele de foraj și de pro
ducție petrolieră vor lua măsuri hotărîte 
in vederea aplicării riguroase a ..Progra
mului pentru realizarea 
ducția de țiței pe anul 
lioane tone", aprobat de 
Executiv al Comitetului 
dului Comunist Român,
fermitate pentru respectarea 
zilnice planificate și recuperarea restan- 

. țelor, repunerea urgentă în producție a 
tuturor sondelor, creșterea gradului de uti
lizare a fondului de sonde existent, ridi
carea factorului final de recuperare a ți
țeiului' din zăcăminte, .îmbunătățirea acti
vității de foraj și a celei de probe de 
producție, intensificarea cercetării geolo- 

, gice pentru hidrocarburi pe platoul conti
nental românesc al Mării Negre, precum 
și grăbirea execuției lucrărilor ce condi
ționează punerea în exploatare a zăcămin- 
tului Lebăda-Est.

— în vederea producerii celor 38,4 mi
liarde mc gaze utilizabile, prevăzute în

va acționa și în cele- 
industriei extractive 
integrală și depășirea

planului la pro- 
1985 de 12.6 mi- 
Comitetul Politic 
Central al Parti- 
acționîndu-se cu 

nivelurilor

planul pe 1985. se va acționa pentru reali
zarea integrală a volumului planificat de 
foraj, a probelor de producție și a lucră- 
.rilor de investiții aferente punerii în func
țiune a sondelor noi. îmbunătățirea utili
zării fondului de sonde vechi.

— In domeniul energiei electrice, guver
nul. ministerele, centralele industriale și 
întreprinderile, consiliile populare vor lua 
măsuri pentru funcționarea tuturor cen
tralelor electrice la capacitatea programa
tă pentru a se asigura în perioada de 
vară o putere de 8 700—9 300 MW. din care 
în centralele pe cărbune și șisturi de cel 
puțin .4 100—4 500 MW, iar în hidrocentrale 
de 1 100—1 850 MW. Se va acționa pentru 
executarea pînă la 31 octombrie 1985 a lu
crărilor de creștere a capacităților de de
pozitare a cărbunelui șt îmbunătățirea 
funcționării instalațiilor din gospodăriile 
de cărbune, constituirea unui stoc de,- 
5 000—5 500 miî tone la centralele Ministe
rului Energiei Electrice, punerea în func
țiune a noilor capacități, astfel îfeît să -'<se 
asigure în 1985 o putere nouă de 2 760 
MW.

— Guvernul, o.rganele de conducere co
lectivă din centrale și întreprinderi vor 
acționa cu toată hotărîrea pentru îndepli
nirea integrală a ansamblului de măsuri 
privind programul energetic pe perioada 
de vară, aprobat de conducerea partidului 
pentru gospodărirea cu maximă responsa
bilitate a tuturor resurselor energetice, re
ducerea consumurilor energetice, accelera
rea valorificării resurselor energetice refo
losibile și a surselor noi — biogaz. energia 
solară, energia vîntului, apelor termale etc.

Se vor aplica măsuri ferme pentru res
pectarea strictă a programelor de lucru 
stabilite, asigurindu-se un consum ener
getic echilibrat, atît în cursul celor 24 de 
ore ale zilei, cît și în cele 7 zile ale săptă- 
mînii.’

2. în industria prelucrătoare, ministerele 
industriei metalurgice, industriei con
strucțiilor de mașini. Industriei chimice, 
industriei ușoare, industrializării lemnului 
și materialelor de construcții, organele 
centrale de sinteză, consiliile oamenilor " 
muncii din centrale și întreprinderi vor. 
acționa cu toată fermitatea pentru reali
zarea integrală a tuturor indicatorilor de 
plan, cu prioritate a producției destinate 
exportului, asigurarea bazei tehnico-ma- 
teriale la nivelul normelor de consum 
aprobate, aplicarea cu strictețe a progra
melor de cooperare. Preocupările se vor 
concentra cu prioritate, pe : sporirea mai 
rapidă a producției cu grad înalt de prelu
crare ; îmbunătățirea randamentelor în 
procesele siderurgice. încadrarea strictă în 
normele de consum la cocs, minereuri, 
feroaliaje și alte materiale, reducerea pier
derilor pe diferitele trepte de prelucrare a 
metalului, asigurindu-se îndeplinirea coefi
cientului de scoatere planificat; recupera
rea în termen cît mai scurt a restantelor 
înregistrate la utilajele tehnologice pentru 
programele speciale din domeniile minier.

(Urmare din pag. I)

să ridice producția de minereu ex
tras și prelucrat la 1 500 tone zil
nic. ceea ce înseamnă de două ori 
și jumăthte mai mult fată de rea
lizările 'înregistrate in ianuarie și 
februarie. Acționind în . spiri
tul indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. prin echilibrarea schim
burilor. completarea efectivelor, 
asigurarea asistenței tehnice per- 
manentp pe fiecare formație de 
lucru — ne spune corespondentul 
nostru Gheorghe Crișan — în ulti
mele zile ale acestui trimestru s-a 
ajuns nu numai la recuperarea de 
restante și la îndeplinirea sarcini
lor de plan, ci și la depășirea in
dicatorului productie-marfă.

Tot din mijlocul minerilor — de 
această dată din județul TULCEA 
— ne transmite Neculai Amihu- 
lesei :

— Oamenii muncii din exploa
tările miniere de aici și-au (inten
sificat în aceste zile eforturile 
pentru sporirea producției de mi
nereuri complexe și de calcar si
derurgic, Datorită măsurilor orga
nizatorice întreprinse, ritmurile de 
lucru în abataje și cariere cresc 
de la o zi la alta. Colectivul de la

exploatarea Altîn-Tepe a reușit să 
recupereze integral restanțele în
registrate în primele două luni din 
cauza iernii deosebit de aspre și 
să realizeze o depășire a sarcinilor 
de plan prevăzute pentru această 
perioadă cu peste 1 000 tone mine
reu cuprifer.

Angajate în efortul general de a 
înfăptui în mod exemplar sarcini
le economice, colectivele de oameni 
ai muncii din 22 de unități econo
mice ale județului VILCEA au ra
portat îndeplinirea înainte de ter- 
ment a planului trimestrial la pro- 
ducția-marfă. 1n această perioadă 
— ne comunică Ion Stanciu — au 
fost realizate și puse suplimentar 
la dispoziția economiei naționale 
peste 20 milioane kWh energie 
electrică, 14 600 tone lignit și alte 
produse necesare economiei națio
nale în valoare de aproape 70 mi
lioane lei.

La rîndul 
toate forțele 
orientărilor și
sate de secretarul general al par
tidului privind realizarea inte
grală a sarcinilor de plan. în 
condițiile reducerii consumurilor 
de energie și combustibil, oamenii 
muncii din 
BUZĂU au

lor, acționînd cu 
pentru înfăptuirea 

îndemnurilor adre-

industria județului 
livrat suplimentar

prevăzute în plan ; 
a întregului parc de

tractoare și mașini agricole ; reducerii 
consumului de combustibili și carburanți ; 
organizării superioare a muncii ; executării 
la timp a lucrărilor de fertilizare ; folosi
rii integrale a suprafețelor destinate cultu
rilor duble și succesive ; sporirii în conti
nuare a efectivelor de animale și a pro
ducției de carne, lapte, lină și alte pro
duse animaliere : realizării indicilor de 
natalitate planificați ; reducerii la mi
nimum a pierderilor ; asigurării în bune 
condiții a bazei furajere ; respectării 
cu strictețe a legii privind tăierea ani
malelor ; sprijinirii gospodăriilor popu
lației cu semințe, material săditor, repro
ducători de valoare, furaje, asistentă și în
drumare tehnică in vederea obținerii de 
producții cit mai mari ; executării lucrări- 

alor de irigații, desecări-și de combatere 
eroziunii solului.

III. În domeniul cercetării științifice, 
dezvoltării tehnologice și introducerii 

progresului tehnic
Pe baza orientării fundamentale date de 

tovarășul 
general al 
XlII-lea al 
tru Știință _ .
știință, institutele centrale de 
științifică vor lua măsuri pentru concentra
rea mai puternică a forțelor din institutele 
de cercetare, proiectare și inginerie tehno
logică, în vederea soluționării problemelor 
tehnice, perfecționării tghnologiilor, redu
cerii consumurilor, .’rijdicăr.ii nivelului teh- . 
ni^și calitativ al produselor. •

Nicolae Ceaușescu, secretarul 
partidului, la Congresul al 

P.C.R., Consiliul Național pen- 
și Tehnologie, academiile de 

cercetare

Se va acționa cu toată energia pentru 
creșterea ponderii produselor noi și repro- 
iectate. introducerea și generalizarea teh
nologiilor noi, sporirea ponderii produselor 
realizate Ia nivel mondial, continuarea 
fermă a acțiunii de tipizare a produselor, 
liniilor și instalațiilor tehnologice, înfăp
tuirea măsurilor privind scurtarea perioa
dei de aplicare -.în producție a rezultatelor 
cercetării, adîncirea procesului de integrare 
a cercetării cu învățămîntul și producția.

IV. în domeniul investițiilor
Ministerele, centralele, trusturile de 

construcții, întreprinderile și consiliile 
populare vor acționa pentru respectarea în
tocmai a indicației secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind mobilizarea și concentrarea tuturor 
mijloacelor materiale și a forței de muncă 
pentru intensificarea ritmului de execuție 
a lucrărilor de construcții,, de montaj a uti
lajelor aflate în stoc pe șantiere și grăbi
rea punerii în funcțiune a celor 596 capa
cități principale de producție — restante 
și din planul pe anul 1985 — dînd prioritate 
obiectivelor destinate sporirii bazgi energe
tice și de materii prime, 
mului de dezvoltare intensivă, modernizare 
și ridicare a nivelului tehnic al industriei 
și agriculturii.

Se va acționa ca, în perioada martie— 
noiembrie, antreprizele să-și îndeplinească 
integral sarcinile de plan pe anul 1985 Ia 
lucrările de construcții propriu-zise și să 
execute stadiile fizice care asigură conti
nuarea, în lunile-de iarnă, a lucrărilor de 
montaj, precum și realizarea de lucrări în 
incinte construite sau în exterior cu con
sumuri scăzute de energie.

Vor fi luate măsuri pentru realizarea și 
livrarea utilajelor tehnologice, a echipa
mentelor, prefabricatelor și materialelor 
construcții, precum și a instalațiilor, 
concordanță

■ini bazei 
realizări} progra-

cu graficele de execuție

de 
in 
Și

V. în domeniul

VI. în domeniul creșterii eficienței
economice și întăririi autogestiunii

întreprinderilor
Guvernul, ministerele, 

dustriale, întreprinderile . __ _______ ....
liteze cu toată fermitatea pentru îmbună
tățirea laturilor calitative ale producției, 
valorificarea superioară a tuturor resur
selor materiale și de muncă, creșterea- mai 
accentuată a eficienței ................. ..........
cărei întreprinderi, a 
activități.

Vor fi luate măsuri 
programelor privind creșterea __  ____
tuată a productivității muncii, îmbunătă
țirea nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, reducerea tuturor cheltuielilor de 
producție, utilizarea deplină a fondurilor 
de producție. în acest scop, se va acorda 
întreaga atenție extinderii mecanizării și 
automatizării, perfecționării organizării 
producției și a muncii, ridicării continue a 
nivelului pregătirii forței de muncă, îm
bunătățirii normelor privind consumurile 
materiale și de muncă corespunzător do
tării tehnice, respectării principiilor acor
dului global, legării stricte a retribuției 
de rezultatele obținute în producție, în
tărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc 
de muncă.

centralele In- 
vor trebui să mi-

și rentabilității fie- 
fiecărui produs și

pentru realizarea 
mai accen-

se va acționa ferm pentru aplicarea îi 
tocmai a principiilor noului mecanism ec< 
nomic, pentru întărirea autoconducerii 
autogestiunii. Organele colective de cot 
ducere trebuie să ia toate măsurile per 
tru gospodărirea cu maximă eficiență 
resurselor materiale și bănești, pentru c 
toate unitățile economice să-și asigur 
în cadrul bugetului de venituri și chel 
t'uieli, recuperarea integrală a cheltuielile 
și beneficii maxime pe un leu cheltui 
Este necesar să se acționeze pentru men 
ținerea stabilității prețurilor, pentru c 
veniturile fiecărei unități să fie rezul 
tatul direct al creșterii producției și re 
ducerii cheltuielilor.

îndeplinirea tuturor sarcinilor prevă
zute în planul național unic în domeniu 
creșterii producției materiale și al ridică
rii eficienței acesteia vor asigura creșterea 
susținută a venitului național și, pe a- 
ceastă bază, dezvoltarea în continuare a 
forțelor de producție și înfăptuirea pre
vederilor din programul de ridicare a ni
velului de trai

VIL Pregătirea înfăptuirii în
a planului pe anul

Si a calității vieții.

bune condiții
1986

cele de montaj, extinderea mecanizării și 
industrializării lucrărilor, a tehnologiilor 
moderne de execuție, buna pregătire și e- 
fectuarea pe durate optime a probelor teh
nologice, asigurarea forței de muncă cali
ficate necesare noilor capacități de pro
ducție. Guvernul va examina, în cursul lu
nii aprilie, stadiul în care titularii de in
vestiții, și Îndeosebi ministerele energiei 
electrice, industriei metalurgice, industriei 
construcțiilor de mașini, industriei chimi
ce. transporturilor și telecomunicațiilor și 
Consiliul Național al Apelor, au asigurat 
documentațiile tehnico-economice, proiec
tele de execuție și celelalte condiții nece
sare începerii la termenele planificate a 
execuției la obiectivele noi de investiții din 
planul pe anul 1985, precum și a celor pre
văzute să înceapă în anul 1986 și 
măsuri corespunzătoare pentru 
rea rămînerilor în urmă.

Se vor respecta cu strictețe
prevăzute in plan pentru efectuarea repa
rațiilor capitale, astfel încît, la instalațiile 
tehnologice mari consumatoare de energie, 
lucrările de reparații și revizii să fie exe
cutate în perioadele de timp în care con
sumul de energie pe economie este ridi
cat, iar la cele producătoare de energie, 
în perioada de vară ; odată cu reparațiile 
capitale, se vor efectua și lucrări de 
dernizare a utilajelor și instalațiilor.

Guvernul, organele centrale de sinteză 
și ministerele vor asigura, pînă la 15 iu
lie 1985, defalcarea pe titularii de plan a ■ 
indicatorilor pentru anul 1986. Se vor lua 
măsuri ca planul pe anul viitor să fie- cu
noscut pînă la sfîrșitul lunii iulie 1935 de 
către toate unitățile economice, de toți 
oamenii muncii ; în termen de maximum 
o lună se vor analiza și rezolva toate pro-

oame- 
dezba-

aprovizionării tehnlco-ma-fundamentarea
teriale și se va acționa "pentru încheierea 
contractelor economice de aprovizionare și 
desfacere ; pînă la sfirșitul lunii noiem
brie 1985 se vor finaliza protocoalele co
merciale și acordurile de colaborare cu 
alte. țări.

Vor fi luate măsuri pentru concentrarea 
activității de investiții, a mijloacelor ma
teriale șl a forței de muncă, în vederea 
scurtării duratei de execuție a lucrărilor șl 
grăbirii punerii în funcțiune a capacități
lor noi.

va stabili 
recupera-

termenele

comerțului exterior
de prim ordin a tuturor mi-O sarcină

nisterelor, centralelor și întreprinderilor o 
constituie realizarea neabătută a indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, cu privire la 
îndeplinirea integrală a planului de ex
port, realizarea la un înalt nivel calitativ

a producției destinate exportului și 
vrarea acesteia beneficiarilor externi 
termenele prevăzute.

Guvernul, ministerele cu sarcini de 
port vor 
formelor 
țelor de

urmări permanent : 
de comercializare ; 
desfacere ; sporirea

mo-

$

li
la

ex-
diversificarea 
lărgirea pie- 
ponderii la

blemele rezultate din propunerile 
nilor muncii făcute cu prilejul 
terii sarcinilor de plan pe 1986.

Pînă la 30 octombrie 1985 se va asigura, 
pe baza normelor , de consum aprobate,

înfăptuirea tuturor prevederilor planului 
național unic de dezvoltare economică și 
socială în anul 1985 și pregătirea în bune 
condiții a planului pe anul 1986 impun 
ca guvernul, ministerele, centralele, între
prinderile și organele locale de stat să ac
ționeze pentru ridicarea pe o treaptă cali
tativ superioară a activității în toate sec
toarele. astfel incit să se realizeze integral 
programele stabilite de conducerea parti
dului, să se asigure valorificarea cît mai 
deplină a puternicului potențial productiv 
de care dispune economia noastră națio
nală.

Trebuie să se imprime un stil mai dina
mic și mai exigent de muncă la toate eșa-. 
Ioanele, 6ă se asigure întărirea și respecta
rea neabătută a disciplinei de plan, rezol
varea concretă și operativă a tuturor pro- prime, materialelor, combustibililor și ener- 
blemelor care se ridică în procesul realiză
rii programului de dezvoltare economică și 
socială a țării. Este necesar să-se ia măsuri 
hotărîte pentru eliminarea oricăror mani
festări de formalism și birocratism, pen
tru perfecționarea continuă a relațiilor din
tre ministere, centrale, întreprinderi și or
gane locale, astfel încît întreaga activitate 
economică să se desfășoare în cele mai 
bune condiții.

Ministerele, centralele, întreprinderile și 
consiliile populare vor analiza, în prima 
parte a lunii aprilie 1985, modul în care 
au fost realizate sarcinile de plan pe trimes
trul I. 1985 și vor stabili măsuri care să 
asigure îndeplinirea integrală de către fie-

★

care unitate a tuturor indicatorilor de plan 
pe anul 1985, o atenție sporită acordindu-se 
realizării producției fizice și, îndeosebi, a 
producției destinate exportului. '

Marea Adunare Națională obligă guver
nul, organele de conducere colectivă din 
ministere, centrale și întreprinderi să-și 
exercite la un nivel superior atribuțiile 
conferite de lege în vederea asigurării tu- 

îndeplinirii 
loc de 

oameni- 
proprie- 
militeze

turor condițiilor necesare î“_. 
prevederilor de plan la fiecare 
muncă, afirmării mai puternice a 
lor muncii în tripla lor calitate de 
tari, producători și beneficiari, să 
cu răspundere sporită pentru valorificarea 
deplină a capacității celor- ce muncesc, a 

. propunerilor lor valoroase, pentru econo
misirea și buna gospodărire a materiilor

giei, pentru folosirea rațională a : tuturor 
resurselor de care dispune fiecare unitate, 
asigurindu-se desfășurarea unei activități 
cu eficiență maximă in toate domeniile.

Marea Adunare Națională își exprimă 
convingerea că toți oamenii muncii, strins 
uniți in jurul Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii, 
vor acționa cu abnegație în vederea obți
nerii în acest an și pe întregul cincinal a 
unor rezultate cit mai bune, pentru a crea 
condițiile necesare trecerii cu succes la 
realizarea obiectivelor viitorului cincinal ■ 
1986—1990, a istoricelor hotăriri ale Congre
sului al XlII-lea al partidului.

economiei naționale, în acest prim 
trimestru al anului, produse in 
valoare de peste 36 milioane lei. 
După cum ne anunță corespon
dentul nostru Stelian Chiper, un 
număr de 28 de unități industriale, ' 
printre care întreprinderea de

— Mă aflu la tînăra și moderna 
platformă industrială a orașului 
Țăndărei. O industrie creată în 
întregime în cele două decenii 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului. Intr-un oraș 
care și-a semnat certificatul de

Pentru a înțelege mai bine puterea 
economică a fostei așezări rurale 
pînă în 1968, e de ajuns să arătăm 
că în prezent întreaga producție 
a anului 1965 se realizează in 
numai trei zile !

Acest prim trimestru al anului

utilaj tehnologic, întreprinderea 
de prelucrare a maselor plastice, 
întreprinderea de materiale de 
construcții și întreprinderea de 
garnituri de frînă și etanșare, au 
redus normele de consum la me
tal cu 357 tone, iar 45 de colective 
muncitorești au economisit, 
perioada care a trecut 
an, importante cantități 
gie electrică.

Realizări pe 
oamenilor ne 
IALOMIȚA și

în
din acest 
de ener-

hărniciei ■măsura
anunță din județul. 
Mihai Vișoiu :

naștere tot în această perioadă, 
cea mai fertilă din întreaga isto
rie a patriei. După cum ne infor
mează tovarășul Alexandru Culina, 
primarul orașului Țăndărei, oa
menii muncii de aici, înfruntînd ' 
cu bărbăție rigorile acestei ierni 
aspre, au reușit nu numai să 
realizeze, dar să și depășească 
sarcinile de.plan. Acum, la înche
ierea primului trimestru al anu
lui, ei raportează obținerea unei 
producții fjzice suplimentare în 
valoare de peste 18 milioane lei.

a fost încheiat și de colectivul de 
muncă al . întreprinderii mecanice 
de mașini și utilaj minier din 
Baia Mare, județul MARAMUREȘ, 
cu o producție-marlă suplimen
tară în valoare de peste 21 mi
lioane lei. Eforturile constructori
lor de 
spune
Gheorghe Susa — s-au concentrat 
în această perioadă in direcția 
onorării cu prioritate a comenzi
lor de utilaj pentru centralele' 
termoelectrice.

mașini băimăreni — ne, 
corespondentul nostru

Printre unitățile industriale . din 
județul CLUJ care desfășoară o 
activitate susținută . și rodnică 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan se numără și 
întreprinderea „Armătura". Direc
torul întreprinderii, inginerul loan 
Pop, i-a făcut cunoscut corespon
dentului nostru Marin Oprea că 
puternicul colectiv, al unității a 
acționat și acționează cu energii 
sporite pentru onorarea tuturor 
contractelor la producția fizică și, 
cu prioritate, la export. Concret, 
planul la export pe martie' a fost 
depășit cu 47 la pută, ■ fiind 
recuperate in întregime restanțele 
din cele două luni anterioare. 
Totodată, au fost lansate în fa
bricație, în avans față de gra
fice, produse prevăzute. în planul 
de export pentru următoarele luni 
și au: fost îndeplinite și depășite 
sarcinile de plan Ia produse deo
sebit de solicitate de economia 
națională, între care aspersoare 
pentru irigații, armături' pentru 
utilaje chimice, pentru instalații 
și utilaje frigorifice, piese for
jate și altele.

Din județul DOLJ, corespon
dentul nostru Nicolae Băbălău ne 
anunță că petroliștii Schelei de 
foraj Melinești — care au lansat 
in acest an chemarea la întrecere 
către toate unitățile de profil din

țară — și-au Intensificat efortu-^^ 

rile pentru realizarea exemplară 
a planului la zi și predarea către 
beneficiari a sondelor pentru țiței 
și gaze naturale. Aflăm de la 
Constantin Mărgoi, secretarul co
mitetului de partid al schelei de 1' 
foraj, că, prin introducerea pe 
scară largă a progresului tehnic 
și scurtarea ciclului de demontaj, 
transport și montaj 
pe fiecare instalație, 
importante depășiri 
foraj.

Veste bună și
MUREȘ, de la corespondentul 
nostru Gheorghe Giurgiu :

— Colectivele 
de 
ale 
le" Mureș — Iernut, 
Tirnăveni — au 
energetic național, 
sarcinile de plan 
mestru al anului, 
lioane kWh energie electrică. Un 
succes cu atit mai meritoriu, 
dacă avem în vedere faptul că el 
a fost obținut în condițiile redu
cerii consumului propriu cu peste 
100 000 kWh energie electrică.

Hotărit lucru : cei care produc 
energia electrică — și știu cu cite 
eforturi se produce — sint și buni 
gospodari în folosirea cu eficiență 
și economisirea acesteia.

cu 2—5 zile 
s-au- obținut 
la viteza de
din județul

de energeticieni 
pe cele trei mari platforme 
întreprinderii „Electrocentra- 

Fintinele și 
livrat sistemului 
in plus față de 
pe primul, tri- 

peste 70 mi
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UE UE FELICITĂRI PESTE HOTARE AGRESATE
PRESEDNI REPUBLICII SOCIALISTE

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

LUCRĂRI URGENTE IN CAMPANIA
AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Tovarășului N1LAE CEAUȘESCU
Președintele RefH Socialiste România

.qnnrem-R.S.S. vă adresează felicitări cu ocazia 
realegerii in înalta funcție de finte al Republicii Socialiste România.

5 , _ _ „„inaoroa că )le de prietenie, frățească și colaborareExprimam convi g gcâ șj Republica Socialistă România se
multilaterală din. vț3re binele popoarelor țărilor noastre, în 
dresulnîntăririi unității cornii socialiste, .al. cauzei păcii și socia
lismului.

pplUL SOVIETULUI SUPREM
AL U.R.S.S.

Tovarășului ALAE CEAUȘESCU 
Secretar general irtidului Comunist Român, 

Președintele Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușesj
„ „„oiooorîi duiastră în funcția de președinte al Repu-. P-'r^ SS vă > în numele Comitetului Central al Parti-

blicu Socialiste , G de Stat al Republicii Populare Bulgaria
dul.Ui S.^^^^ersonaijai sincere, felicitări.
și în numele me P ’jțjy dintre Republica Populară Bulgaria
si RwubHc^'socfa"^^^^ Y°£ deZVfî’te C0IîtinUU> în -interesui P°- 
poarelor noastre, al unități?1^11 socialiste, al cauzei pac» și socia
lismului in lume. jn actjvitatea dumneavoastră consacrată

Va urez sana , teral dezvoltate în patria dumneavoastră,făurirn. societatn sorialiste xni_lea Con Partidului comunist
înfăptuirii hotanrilor ceiui 
Român, bunăstării poporulif

TODOR JIVKOV
ecretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
In numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

al Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane și al meu personal, 
vă adresez cele mai cordiale salutări și cele mai sincere felicitări cu pri
lejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România.

Permiteți-mi să reînnoiesc convingerea mea fermă că strînsa colaborare 
și relațiile frățești dintre Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul 
Comunist Român, dintre Republica Democrată Germană și Republica Socia
listă România se vor adinei și dezvolta tot mai mult și în viitor, în toate 
domeniile vieții sociale, în interesul întăririi, socialismului și asigurării păcii, 
spre binele și în folosul popoarelor noastre.

Vă doresc, dragă tovarășe Ceaușescu, din toată inima, noi succese în 
activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere, putere de muncă, sănătate 
și fqricire personală.

ERICH HONECKER
Secretai- general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Așa cum reiese din harta alăturată, la 30 martie 
a.c., pe circa 80 la sută din suprafața agricolă a ță
rii, temperatura solului in stratul arabil a depășit va
loarea de 5 grade. Majoritatea zonelor se află deci 
intr-o „fereastră" prielnică lucrărilor agricole. Și a- 
ceasta, cu atit mai mult cu cit, pe mari areale (în

apelul calenda- 
chiar de la 
21 martie, 
aceste zile, 
in întreaga

deosebi pe solurile cu textură ușoară, iar in zonele 
deluroase pe pantele cu expunere sudică și sud-vest- 
tică) s-a produs o bună drenare a solului in stratul 
arabil, ceea ce permite trecerea peste cimp a ma
șinilor agricole. Cu alegerea riguroasă a parcelelor, 
în funcție de condițiile strict locale, se poate trece 
deci, din plin, la lucrările în; cimp.

TovarășulUdOLAE CEAUȘESCU 
Secretar ger Partidului Comunist Român, 

Președin^blimi Socialiste România
«-aria realegerii/oastră în funcția de președinte al Repu- 

,“U °' rL nnmânisSă vă adresez, în numele Comitetului Cen- blicn Socialiste Bomani?reea Guvernuluj Republicii PopuJare 
Pernocrate « coreean și al meu personal, cele mai 
cidduroase felicitâri. stituie o puternică dovadă a respectului profund șfa^în"! ale întregului popor român față d?e dum

neavoastră. _ încer de marile succese pe care poporul
Poporul no ucerea justă a Partidului Comunist Român,

frate r°md" 1r?llmneav<luPta Pe»tru edificarea societății socialiste 
in frunte cu ou t rea spre comunism.
multilateral de la> urâri de noi succese jn funcția dumnea-

- rP=nP> consacrată transpunerii în viață a hotări-voastră de înalț TȚ?-es a] Partidului Comunist Român, folosesc 
nlor celui de- , >ima convingerea că relațiile tradiționale de 
aceasta ocazie £hn "partidele, țările și popoarele' noastre se vor 
înfârienșT dezvolta’ tot- în lupta comună pentru pace și triumful 
cauzei socialismului.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
în numele poporului Republicii Socialiste Cehoslovace șl al .meu 

personal, vâ felicit din inimă cu prilejul realegerii dumneavoastră ca pre
ședinte al Republicii Socialiste România.

Realegerea dumneavoastră. in această înaltă funcție de stat reprezintă 
manifestarea încrederii poporului român față de partidul comunist, a 
prețuirii contribuției dumneavoastră personale la edificarea societății so
cialiste în tara dumneavoastră.

Primjti sincere urări de multă sănătate și mari succese în continuare, 
în activitatea dumneavoastră de răspundere, pentru înflorirea patriei și 
fericirea poporului român.

Permiteti-mi să-mi exprim convingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre statele și popoarele noastre vor continua să se întărească 
și să se dezvolte pe baza principiilor internaționalismului socialist.

GUSTAV HUSAK
Președintele

Republicii Socialiste Cehoslovace

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
i i Președintele ■ .
Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu. ocazia realegerii Excelenței Voastre ca președinte al Republicii So
cialiste România, doresc să vă adresez sincerele mele felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări pentru Excelența Voastră și de continuă bunăstare, 
pentru poporul României.

MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda

H jy ■ 'H B B B Hi B B

A aiERA SOCIALISTĂ"
30 martie 1985)

Omagiind străină
tate a tovarăși' 
CEAUȘESCU, red 
funcția supremă 
Republicii Socialist' 
vista publică, sub.’"®"» 
decenii de mari șțrans 
formări calitative rnȘr_ 
noastre societăți". ' 
TRIBUȚIE r" 
ÎNNOIREA Ș.
GÎNDIRII ȘI ppBvO- 
LUȚIONARE".

In continuare, ;. stu
diul „Anul Intern1"® 
tulul. România Pr®’ 
motor consecvent1®, 
libertate, pace șilal “*e 
tineretului de nat de Nicu eferu 
supleant al CP°V“c 
Executiv al C.C. Pnm 
secretar al C.C.

RER, „Șj AREA

Sumarul conține, de asemenea, 
articolele : „Spiritul viu, creator al 
concepției materialist-dialectice și 
istorice", „Concepție și practică in 
afirmarea noului mecanism econo- 
mico-financiar", „Strategia crește
rii economice intensive și noua 
etapă a revoluției tehnico-științi- 
fice“, „Imperativul renunțării la 
politica de înarmare și război", 
consultația „Agricultura — ramură 
de bază a economiei românești. 
Orientările stabilite de Congresul 
al XIII-lea privind înfăptuirea unei 
noi și profunde revoluții agrare", 
precum și dezbaterea „Invățămintul 
— factor determinant al progresului 
societății".

Rubricile „Confruntări ideologice", 
„Cărți și semnificații" întregesc su
marul acestui număr al revistei.

In județul Timiș :

S-a încheiat semănatul ovăzului 
și mazării boabe

Pină vineri dimineața, agricultorii din județul TIMIȘ au însămînțat 
peste 20 000 ha din cele 62 000 ha destinate culturilor din prima epocă. 
Semănatul ovăzului și mazării boabe s-a încheiat, iar mazărea pentru 
industrializare se însămînțează potrivit graficului. In ritm intens se des
fășoară lucrările în legumicultura. Au și fost plantate cu cartofi timpurii, 
varză timpurie, ceapă, usturoi și rădăcinoase peste . 1800 ha. Lucrările sint 
avansate în unitățile din consiliile agroindustriale Jamu Mare, Lovrin, 
Sînnicolau Mare, Detâ, Jebel și Buziaș. Pe măsura zvîritării terenurilor 
situate in zona de deal, afectate de precipitațiile din .ultimele zile, aria 
semănatului se va extinde în tot județul. (Cezar Ioana). ,
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11 07 57) : Cavoul de familie — 18.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi., (Ciclul de a- 
bonamente „C"). Dirijor : Aurel Ni- 
culescu — 11; Recital de pian Iosif 
Ion Prunner. Seară BEETHOVEN — 
19; (sala Studio) : „Muzica secolu
lui XX". Recital de violă ștefan 
Gheorghiu — 18.
0 Opera Română (13 18 57) : Precau- 
țiuni inutile — 11; Liliacul — 17.
0 Teatrul de operetă (14 80 II) : Se
cretul lui Marco Polo — 10,30; Lilia
cul — 18,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neinsemnații — 10; Mobilă șl dure
re — 14; Romeo și Julieta la sfirșit 
de noiembrie — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Anchetă asupra 
unu! tînăr care nu a făcut nimic — 
10,30; Gustul parvenirii — 18,
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10; Cerul înstelat deasupra 
noastră — 18.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 11; Romanță 
tirzie — 19.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cirtlțele — 10; Măseaua de minte — 
15; 18; (la sala mică a Palatului) : 
Preșul — 15; 18.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Mâgheru) : Pădurea — 10; Citadela 
sfărîmată —< 18; (sala Studio) : EX
— 10,30; Variațiuni pe tema dragostei
— 18,30.
0 Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 10; 14,30, 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrînă — 18,30; (sala Giuleștl, 
18 04 85) : Cocoșelul neascultător — 
11; Arta conversației — 18.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Funcțio
narul de Ia Domenii — 15; Nimic 
despre elefanți — 18: (sala Victoria, 
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 18,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harni
că — 10,30, (secția estradă) : con
cert in... haz major — 18,30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Matineu literar-artistic, Beniamin 
Fundoianu — 11.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 10,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 10; (sala Cos- 
monauțtlor ) : Nu vorbiți în timpul 
spectacolului — 11.
0 Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 10;
15,30: 19.
0 Estrada Armatei (13 60 64) : Vese
lia are cuvintul — 15,30; Atenție ! 
Estrada în emisie — 18. “

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobindă 
și ciștiguri ieșite ciștigătoare la tra
gerea la sorti pentru trimestrul I 
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1 5557469 50 000
1 1512068 40 000
1 6562324 /30 000
1 5933812

Terminația 
numărului 
libretului 
ciștigător

20 000

69 11759 10 000
69 09600 10 000
69 58813 10 000
69 58713 10 000
69 29611 10 000
69 36584 5 000
69 98851 5 000
69 85515 5 000
69 41268 5 000
69 67017 5 000

, 684 7758 - 2 000
684 3574 2 000
684 0699 2 000
684 6139 2 000
684 2883 1 000
684 0700 1 000
684 8977 1 000
684 6074 1 000

6 840 109 500
6 840 563 500

19 846 ciștiguri în
valoare de lei : 20 363 000

Cîștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal 
cu cel puțin 10 la sută din valoarea 
ciștigului ; dacă soldul mediu tri
mestrial este mai mic de 10 la sută 
din valoarea ciștigului. se acordă un 
cîștig de 10 ori mai mare decît sol
dul mediu trimestrial al libretului. 
Libretele cu sold mediu trimestrial 
mai mic de 50 de lei nu beneficiază 
de cîștig.

Bistrița-Năsăud

LEGUME TIMPURII 
INTR-O ZONĂ MAI RECE

Prin părțile județului BISTRIȚA- 
NĂSĂUD timpul este mai rece. De 
aceea, aici se aplică diferite meto
de pentru obținerea de legume tim
purii. Zilele acestea, datorită timpu
lui favorabil. în cooperativele agri
cole cultivatoare de legume — Uriu, 
Reteag. Și eu Odorhei — s-a trecut 
la plantarea verzei timpurii în tu- 
nele acoperite cu folie din polieti
lenă recuperată. Pină acum au fost 
plantate 12 hectare din cele 60 pla
nificate. De remarcat este și fap
tul că. pentru întîia oară în jude
țul Bistrița-Năsăud. se va cultiva 
varză timpurie sub strat de folie 
perforată. Menționăm, totodată, că 
din cele 45 hectare solarii, peste 28 
de hectare au fost acoperite cu fo
lie de polietilenă, iar după încălzirea 
solului se va trece la plantat. 
(Gheorghe Crișan).

Deși absentă la 
ristic, de la 1 martie, și 
cel astronomic, de la 
primăvara a început, in 
să se instaleze, practic. ... . _____
țară. In prezent, peste 90 la sută din 
teritoriul agricol este ieșit de sub 
imperiul iernii. A venit deci momen
tul ca toată atenția să fie orientată 
spre lucrările agricole. în organi
zarea acestora, de mare însemnătate 
este cunoașterea stării solului, la 
ieșirea din iarnă. La fel de impor
tanță — și prognoza agrometeorolo- 
gică pentru următoarea perioadă. Am 
solicitat deci precizări, in acest sens, 
inginerului Octavian Berbece!, șeful 
laboratorului de agrometeorologie, 
altor specialiști din cadrul Institu
tului de meteorologie și hidrologie.

Mai intîi, ce rezultă din bilanțul, 
de acum încheiat, al tuturor para
metrilor 
care a 
minus 38 grade și căderi abundente 
de zăpadă, pe cea mai mare parte a 
teritoriului) intră în categoria ier
nilor de rară excepție ce se produc 
de 4r-5 ori intr-un secol. în cazul 
de față, iernile anilor 1907, 1929, 1942 
Si 1963. Or, anuarele meteorologice 
arată că particularitatea acestor ierni 
de excepție este că ele lasă anumite 
amprente asupra stării solului, la 
desprimăvărare, .și asupra vegetației 
culturilor din lunile următoare. Toate 
iernile cu fenomene similare iernii 
lui ’85 au imprimat anumite carac
teristici primăverilor, in ^sensul în- 
tirzierli fenomenelor specifice aces
tora. De reținut că, sub aspect agro- 
meteorologic, este primăvară atunci 
cînd temperatura solului in stratul 
arabil a depășit 5 grade, cînd starea 
hidrică a acestuia permite trecerea 
mașinilor agricole și se semnalează 
o reluare a vegetației care a tra
versat iarna — arbori, pomi, vie, 
culturi de toamnă.

în toate cazurile de ierni similafe. 
primăverile au intîrziat cu 15—25 de 
zile (întirziere ce se mai reduce, pe 
parcurs), câracterizîndu-se, în prima 
lor jumătate, printr-o umiditate ri
dicată în atmosferă și în sol, lumi
nozitate redusă, nebulozitate. De 
regulă, după asemenea ierni, în a 
doua jumătate 
precis, începînd 
a lunii aprilie, 
accentuate, în 
prima jumătate, 
lunii aprilie a.c., 
liștii, zilele vor putea căpăta 
caracteristici 
maxime diurne ajungînd 
24—27 grade.

Concret, care sint însă consecințele 
iernii, asupra solului și, implicit, 
recomandările ce decurg de aici pen
tru lucrătorii din agricultură?

Cei doi factori care au definit- 
iarna ca foarte aspră — zăpada și 
gerul — au determinat, în funcție de 
valorile lor, adîncimi diferite ale 
înghețului în sol.
Acolo unde „a arat gerul".,.

în zonele de est (Moldova, Bără
gan, parțial Dobrogea) și pe anumite 
suprafețe din Transilvania și din 
nord-vestul țării, înghețul a cuprins 
întregul strat arabil, ba chiar a 
ajuns pînă la 35—40 cm adincime. 
în prezent, în zonele respective, mai 
ales pe terenurile mai ușoare (luto- 
nisipoase sau lutoase), cu drenai 
favorabil, sub efectul înghețului și 
al repetatelor fenomene de înghet- 
.dezgheț, solurile sint mai afinate, 
deci se pot lucra mai ușor. Pentru 
păstrarea proprietăților hidrofizice 
deja îmbunătățite, în urma gerului, 
pentru evitarea tasărilor se impune 
reducerea numărului de treceri a 
mașinilor agricole peste cîmp. Și 
aceasta, cu atit mai mult cu cît 
majoritatea respectivelor terenuri se 
află în zone cu conținut mai mic de 
umiditate, periclitat printr-o „vîntu- 
rare" excesivă, în cazul unor tre
ceri prea frecvente cu mașinile agri
cole.

...și unde solurile au fost 
înghețate superficial

în schimb, în alte zone (cea mai 
mare parte a Olteniei, vestul și cen
trul Munteniei, Banat, sudul Crișa- 
nei), înghețul a fost superficial sau 
chiar absent. în consecință, solurile, 
mai ales cele cu conținut ridicat de 
argilă, sint acum destul de tasate. 
Fenomenul este-mai accentuat în 
Oltenia și jumătatea de vest a Mun
teniei, unde zăpada a avut grosime 
apreciabilă (40—60 cm) o lungă pe
rioadă de timp. Se impune deci ca 
specialiștii din agricultură să acorde 
atenție fenomenului tasării, adaptind 
în mod corespunzător tehnologiile., 
Umiditatea solurilor — propice 

culturilor agricole
O altă consecință a Iernii este 

zestrea mare de apă din sol, factor 
deosebit de favorabil agriculturii. 
Pe aproape 70 la sută din teritoriul 
agricol, respectiv întreg vestul țării, 
cea mai mare partp a Transilvaniei, 
Olteniei, nordul Munteniei, solul 
are un conținut de umiditate apro
piat de cel optim, cu valori cuprin
se între 1 400 și 1 800 metri cubi la

anotimpului rece ? Iarna 
trecut (cu geruri pină la

a primăverii, mai 
din a treia decadă 
se produc încălziri 
puternic contrast cu 
Ca atare, la sfîrșitul 

apreciază specia- 
chiar 

estivale, temperaturile 
pînă la

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul I 1985

N
 r.

 cri. Terminația 
numărului 
ciștigător

Procentul 
de ciștiguri

1 449 250 °/o
2 389 200 %
3 682 100 %
4 442 50 °/o
5 367 25 %
6 158 25 %
7 992 25 %
8 220 25 %
9 871 25 %

10 781 25 %
11 869 25 %
12 454 25 %
13 975 25 %
14 167 25 %
15 269 25 %

Calcularea și înscrierea cîștigurilor 
în librete se efectuează de către su
cursalele (filialele) C.E.C.

t V
12;00 Telex
12,05 Lumea copiilor
12,40 Din cununa cînteculul românesc
13,00 Album durhinical
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Omagiul țârii președintelui reales 

de țară. Spectacol literar-muzical- 
coregrafic

20,00 Aniversarea a 40 de ani de la vic
toria asupra fascismului și sărbă
torirea „Zilei Independenței 
României4*. Fapte de eroism, fapte 
de glorie — reportaj

20.20 Film artistic. „Buzduganul cu trei 
peceți". Partea a II-a. O produc-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 31 martie, ora 21 — 3 aprilie, 
ora 21. în țară : Vreme in general fru
moasă, cu cerul variabil. Ploi locale, 
care vor avea și caracter de aversă, 
vor cădea îndeosebi în nordul țării.

Temperatura solului (in grade Celsius) la 10 cm odincime (30.03.1985)
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hectar (local, mai ridicat, în Mara
mureș, bunăoară).*De notat că acest 
volum hidric va asigura o parte din 
cerințele de. apă ale multurilor atit 
în .această primăvară, cit și într-o 
parte din sezonul de xvară. Din 
cauza dispunerii rezervelor. de apă, 
în mare parte in straturile superi
oare ale solului (pină la 50 cm 
adincime), este de așteptat insa și 
o evaporație marc.

Zestrea de apă*— judicios 
gospodărită !

Fenomenul de evaporație trebuie 
să se bucure însă de o atenție deo
sebită in zonele agricole din sud- 
estul țării, unde s-a înregistrat o 
înghețare profundă — pînă la 35 cm 
și prelungită — pînă la 15 martie, a 
solului. Aici, persistența înghețului 
a menținut cantitatea cea mai. mare 
de apă acumulată, exclusiv in stra
tul de 30—35, ' ■“ ’
datorită lipsei de permeabilitate a 
solului. Odată cu ridicarea tempe
raturilor medii diurne peste 10 grade 
este de așteptat o pierdere a apei, 
prin evaporație. Aceasta va favoriza 
reducerea rezervelor de- apă ce vor 
rămîne în sol. Iată deci un argu
ment în plus ca aici să fie diminuate 
drastic lucrările mecanizate — cu 
atit mai mult cu cît nu se prevede 
pe curînd o refacere substanțială' a 
umidității, din precipitațiile lunii a-

maximum 40 de cm.

prilie.
P’e ae alta parte,. în. cîmpia de' vest 

..și',’ Mlaramu'reș,ț .bunăoară, datorită 
precipitațiilor abundente din toam
nă, rezerva de apă s-a extins în sol 
pînă la 1,5 metri adincime. Aici, ca 
și în cea mai mare parte a Transil
vaniei, se vor produce unele excese 
temporare de umiditate și local băl
tiri. Evacuarea operativă a surplu
sului de apă sc impune înainte ca 
temperatura solului să depășească 
7—8 grade. Altfel, Tn lipsa oxige
nului, se va produce asfixierea plan
telor în mai puțin de 5 zile, cu con
secințe nefaste asupra recoltei. In 
primul rînd, va trebui evacuat deci 
surplusul de apă aflat în culturile 
de toamnă.
„Foamea de azot" a plantelor 
se cere grabnic satisfăcută 

în toate zonele cu exces de apă, 
în urma topirii zăpezilor (mai ales 
în vestul, dar și în sudul tării) _ _ 
produs o levigare accentuată a sub
stanțelor nutritive din stratul arabil. 
Este vorba, în principal, de azot, 
care a coborît, în multe cazuri, sub 
zona de absorbție a rădăcinilor 
la culturile de toamnă. Aici se im
pune o atenție deosebită în reface
rea nivelului de fertilitate a solu
lui prin fertilizări corespunzătoare. 
Aceasta cu atit mai mult în sud- 
estul țării, unde vigurozitatea cerea
lelor de toamnă este mai slabă decît 
în restul țării. De reținut că aici și 
reducerea umidității solului sub ni
velul optim, chiar în stratul arabil, 
va fi maijrapidă datorită unui regim 
pluviometric mai redus, în a doua 
jumătate a primăverii calendaristice.
Măsuri ferme de redresare 
a culturilor „mușcate" de iarnă

Pe lingă efectuarea 
zări corespunzătoare, 
tracararea scăderii, în 
sură, a densității și 
culturilor de toamnă din unele zone 
(mai ales din estul și sud-estul tării), 
se impune o atenție sporită în efec" 
tuarea controlului biologic al vigu- 
rozitâții plantelor. în continuare, 
se cer adoptate, fără întirziere, mă
suri ferme de redresare a stării de 
vegetație, care, țin să precizeze spe
cialiștii, se menține deocamdată in 
limite satisfăcătoare. De remarcat că 
în zonele menționate „călirea" cultu
rilor a fost mai slabă, deoarece 
toamna a fost aici mai secetoasă, 
stinjenind fenomenul de adaptare. 
Aparent paradoxal, în multe zone cu 
geruri mai mari, culturile de toamnă

au evoluat mai bine, grație protecției 
stratului gros de zăpadă.

Alte cîteva utile precizări 
agrometeorologice

In zonele sudice și estice ale țării, 
ta condițiile specifice primăverii 
1985, la . culturile de toamnă, intir- 
zierea vegetației este, actualmente, 
de peste 20 de zile, față de media 
multianuală. Ca atare, diferențierea 
organelor florale și a paiului — fază 
biologică de importanță crucială 
pentru viitoarea recoltă și de care 
sb leagă aplicarea erbicidelor, îngră
șămintelor, irigațiile — se va produ
ce abia spre sfîrșitul lunii aprilie, 
iar in unele zone, mai ales în nor
dul Moldovei, chiar în prima de
cadă a lunii mai. Or, atunci cînd 
această fază biologică se produce, 
ca acum, cu întirziere, există pre
misa ca plantele să aibă o talie mai 
mică, chiar la producții bune. Se 
impun, așadar, adaptări, din timp, 
ale tehnologiei de recoltare. Atenție 
însă că. întîrzierea inițială in dife
rențierea paiului se va recupera par
țial, prin creșterea astronomică a 
duratei zilei, la fazele biologice ulte
rioare, astffel incit, la coacere, ea va 
fi de numai 5—6 zile. Să nu se con
teze deci, in organizarea recoltării, 
pe un prea mare răgaz ! Cît privește 
celelalte zone, diferențele la coacerea 
cerealelor de toamnă, față de ceilalți 
.ani', ' v'd?' fi'\'si'**rriâi‘'’ptlțfn semniflW 
cative. ‘ - '■■

■-.-.Irv.-r.-. i- -  ......iMiaMg
r O De-■ reținut;' 'totodată, că fe-”''
luarea intensă a vegetației Ia cul
turile furajere care au traversat 
iarna — atit cele perene, cit și 
cele anuale semănate din toam
nă — șe face cu o întirziere de 
circa 2—3 săptămîni. Ea va fi mai 
redusă în vestul țării și mai accen
tuată în centrul și estul țării. Cît 
privește faza de recoltare, ea va in
terveni cu cea mai mare întirziere, 
îndeosebi in sud-estul țării. Pentru a 
compensa întîrzierea în obținerea 
noilor surse de hrană pentru ani
male, atenție deci la echilibrarea 
balanței furajere din rezervele exis
tente !

s-a

unor fertili- 
pentru con- 
anumită mă- 

viguroZității

ție a Casei de Filme Unu și a 
Casei de Filme Trei. în distri
buție : Victor Rebengiuc, Toma 
Caragiu, Vasile Nițulescu, Ștefan 
Sileanu, Olga Bucătaru, Lorand 
Lohinzky, Cornel Coman, Ovidiu 
Iuliu Moldovan, George Motoi, 
Ferenc Fabian, Constantin Fuga- 
șin, Istvan Gyarmaty, ștefan Vel- 
niciuc, Cornel Nicoară, Iurie Da
rie, Tudor Stavru, Petre Gheor- 
giu-Dolj. Scenariul : Eugen Mân
drie. Regia : Constantin Vaeni 

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI 1 APRILIE
20,00 Telejurnal © Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
20,15 Orizont tehnico-științific
20.35 Tezaur folcloric
21,00 Roman-foileton : „Verdi". 
21,50 Telejurnal

Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări din sectorul ves
tic. Temperaturile ' minime vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, mai scă
zute în primele nopți, iar maximele 
între 13 și 23 grade. Dimineața, pe 
alocuri, se va produce ceață. în Bucu
rești : Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperatura maxi
mă cuprinsă între 17 și 20 de grade, 
iar minima între un grad și 5 grade. 
Dimineața, ceață.

O Intrucît In unele zone seceta 
din toamnă a stînjenit și adaptarea 
Ia iarnă a pomilor fructiferi, a viței 
de vie, se impune acum verificarea 
în podgorii și in plantațiile pomi
cole a viabilității mugurilor de rod. 
în condițiile adoptării unor tehno
logii adecvate, țin să precizeze spe
cialiștii, recoltele nu vor avea' de 
suferit, chiar dacă, in prezent, in 
unele cazuri, au rămas doar 40—50 
la sută din mugurii de rod. în acest 
sens, o atenție deosebită impun zo
nele din sud-estul țării șl unele zone 
din Oltenia, iar ca specii — „simbu- 
roasele" — piersicul, caisul, iar la 
vița de vie — soiurile de struguri 
de masă.

Ceea ce țin să sublinieze insă spe
cialiștii este că, în evoluția condi
țiilor agrometeorologice din această 
primăvară, se va semnala, in conti
nuare, o instabilitate destul de pro
nunțată a timpului. Pină la sfîrșitul 
lunii aprilie, vom asista la frecvente 
alternări de scurte perioade favora
bile lucrărilor mecanizate în cimp, 
cu altele în care lucrările vor fi stîn- 
jenite de precipitații. Aceasta im
pune, firește, ca printr-o bună or
ganizare să se profite din plin de 
intervalele favorabile lucrărilor în 
cîmp. Orele prielnice lucrărilor me
canizate trebuie folosite cu eficientă 
maximă, printr-o atentă concentrare 
a eforturilor. Or, pentru ca premi
sele din acest an, în ansamblu fa
vorabil agriculturii, să asigure, in
tr-adevăr, obținerea unor recolte îm
belșugate, trebuie ca acum să se 
adopte, fără întirziere, măsurile a- 
grotehnice corespunzătoare, în func
ție de informațiile și prognozele ofe
rite de agrometeorologi.

Ioana DABU

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Ieri, a sosit în Capitală 

lotul reprezentativ al Turciei pentru 
meciul România — Turcia, din pre
liminariile campionatului mondial, 
meci care va avea loc miercuri, 
3 aprilie, la Craiova. Fotbaliștii turci 
s-au antrenat la stadionul bucures- 
tean „23 August".

BOX. La tradiționalul turneu in
ternațional „Centura de aur", ce se 
va desfășura la București între 8 și 
14 aprilie, și-au anunțat participarea 
alte două reprezentative puternice, 
ale Iugoslaviei și Nigeriei (aceasta 
cu o delegație de 20 de persoane).

HANDBAL. Azi. la Viena. echipa 
H. C. Minaur din Baia Mare va juca 
partida retur cu Wat Margarethen, 
partidă din semifinalele „Cupei fe
derației internaționale de handbal". 
Meciul-tur. de la Baia Mare, s-a 
încheiat cu scorul de 37—19 în fa
voarea handbaliștilor români, astfel 
că. foarte probabil. H. C. Minaur se 
va califica in finala cupei amintite.

CANOTAJ. între 8 și 13 aprilie, 
pe canalul Bega din Timisoara, se 
va desfășura prima regată de am
ploare din această primăvară : cam
pionatele naționale de fond.

TftA.tr
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Ugra tovarășului Nicolae Ceausescu
■ •

- ni«ni istorie io viata poporalii roman, 
eveniment de ampli rezonantă internațională

Marele eveniment din viața poporului român 
- realegerea în unanimitate, de către Marea 
Adunare Națională, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România, ca o expresie a 
voinței întregii noastre națiuni, este amplu pre
zentat de mijloacele de informare în masă din 
diferite țări. Agențiile de presă internaționale, 
ziarele, posturile de radio și televiziune pun în 
evidență, atmosfera de puternică însuflețire pa
triotică cu care forul legislativ suprem al

țării a adoptat această hotărîre, exprimînd sti
ma, profundul respect și voința unanimă ale 
întregului partid, ale întregului popor.

In coloanele presei sînt reflectate discursul 
solemn al tovarășului Nicolae Ceaușescu in ca
drul Marii Adunări Naționale cu prilejul reîn- 
vestirii în funcția de președinte al Republicii, 
precum și cuvintările sale rostite în cadrul Ple
narei Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și al Plenarei Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste.

Presa de peste hotare subliniază personalita
tea deosebită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de numele căruia sînt legate succesele remar
cabile obținute de poporul nostru în ultimele 
două decenii, in toate domeniile de activitate. 
De asemenea, se relevă că președintele Româ
niei este făuritorul politicii externe a țării noas
tre consacrate destinderii, colaborării cu toate 
staiele lumii, dezarmării, instaurării unei păci 
trainice pe planeta noastră.

Marcînd evenimentul realegerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România, ziarul 
Sovietic „PRAVDA" publică pe pri
ma .pagină- mesajul de felicitare 
adresat de Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în . legătură cu 
această realegere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, la propunerea 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, a fost ales pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, în cadrul primei sesiuni 
a noii legislaturi a Marii Adunări 
Naționale a României, întrunită la 
București — relevă „Pravda".

Ziarele „KRASNAIA ZVEZDA“ 
și „SELSKAIA JIZNI" publică, de 
asemenea, relatări de la sesiunea 
Marii Adunări Naționale, a Româ
niei.

Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de președinte 
al Republicii Socialiste România și 
lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale au fost prezentate și în 
emisiunile RADIODIFUZIUNII și 
TELEVIZIUNII din Uniunea So
vietică.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, a fost reales în funcția 
de președinte al Republicii Socia
liste România, în cadrul primei se
siuni a celei de-a IX-â legislaturi 
a Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, desfă
șurată la București, la propunerea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și â Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, propunerea 
fiind adoptată în unanimitate, a 
informat agenția de presă sovieti
că T.A.S.S.

pentru înfăptuirea programului și 
a hotărîrilor celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, a repetat apelul Româ
niei Ia încetarea cursei înarmări
lor, în primul rînd a celei nu
cleare, la dezarmare și apărarea 
păcii în lume, relevă agenția.

Agenția A.D.N.. din R.D. Germa
nă, a relatat că Marea Adunare Na
țională l-a reales în unanimitate ca 
președinte al Republicii Socialiste 
România pe Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Fron
tului Democrației' și Unității So
cialiste.

în discursul solemn, Nicolae 
Ceaușescu a relevat succesele țării 
în construirea socialismului și și-a 
exprimat convingerea că oamenii 
muncii "din România vor acționa 
cu toate forțele pentru îndepli
nirea hotărîrilor celui de-al XIII- 
lea Congres al P.C.R. de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. In legătură cu împli
nirea a 40 de ani de la victoria 
asupra . fascismului, președintele a 
subliniat că poporul român va 
intîmpina acest eveniment istoric 
făcînd totul pentru a nu se mai 
repeta un nou război mondial.

al Republicii Socialiste România a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, evidențiind, de aseme
nea, că acest important eveniment 
a avut loc în zilele cînd poporul 
român a celebrat împlinirea a 
douăzeci de ani de cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află în 
fruntea P.C.R.

Cotidianul de mare tiraj „AL 
SAOURA" și-a însoțit ' relatarea 
intitulată „Realegerea președinte
lui Nicolae Ceaușescu" de o foto
grafie a șefului statului român.

Luînd cuvîntul în Marea Adu
nare Națională a Republicii Socia
liste România cu prilejul realege
rii sale în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii. Nicolăe 
Ceaușescu a chemat toate națiu
nile lumii să se alăture eforturi
lor depuse de România pentru 
oprirea cursei înarmărilor, să ac
ționeze unit pentru a realiza dezar
marea și a asigura dreptul popoa
relor de a trăi în libertate și pace. 
Președintele României a arătat că 
dacă tara sa nu ar fi realizat un 
progres în domeniile industrial, 
agricol și social, poporul ar fi ră

PRESA MONDIALĂ EVIDENȚIAZĂ 
PERSONALITATEA PROEMINENTĂ 

A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI/ 
CONTRIBUȚIA SA LA PROMOVAREA 
MARILOR DEZIDERATE ALE OMENIRII

Ziarele centra,le bulgare, au pu
blicat relatări despre realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de președinta al Re
publicii Socialiste România, inse-, 
rând în prima pagină telegrama de 
felicitare adresată cu acest prilej 
de către tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria.

Sub titluri semnificative — 
„Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu", „Perspective de cola
borare" și „Pentru extinderea re
lațiilor" — „RABOTNICESKO 
DELO“, „ZEMEDELSKO ZNAME", 
„NARODNA ARMIA" și „KOOPE- 
RATIVNO SELO" au publicat, 
totodată, relatări cu privire la pro
punerea Plenarei C.C. al P.C.R. de 
realegere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă în 
stat de către Marea Adunare Na
țională.

In cuvintarea sa la Plenara C.C. 
al P.C.R., secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a abordat unele pro
bleme internaționale, subliniind că 
România acordă o mare importan
ță dezvoltării relațiilor sale cu ță
rile socialiste și realizării hotărî- 
rilor adoptate la Consfătuirea e- 
conomică la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R.,, a evidențiat 
„Rabotnicesko Delo“.

Secretarul general al Parti
dului Comunist, Român, Nicolae 
Ceaușescu, a fost ales pentru a pa
tra oară președinte al Republicii 
Socialiste România. Delegații la 
lucrările primei sesiuni a celei 
de-a IX-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale l-au reales în di
mineața de 29 martie pe Nicolae 
Ceaușescu în funcția de președinte 
al Republicii, a arătat agenția 
CHINA NOUĂ.

Președintele Ceaușescu a jurat 
în mod solemn să apere indepen
dența, suveranitatea și integritatea 
teritorială a României, să acțione
ze cu fermitate pentru bunăstarea 
poporului și edificarea socialismu
lui și comunismului în țară. ■

în domeniul politicii externe, el 
a jurat să promoveze neabătut po
litica de prietenie și alianță cu 
toate țările socialiste, de colabo
rare cu toate națiunile lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, pe 
baza deplinei egalități în .drepturi, 
de solidaritate cu forțele revolu
ționare, progresiste de pretutin
deni, de pace și prietenie între
popoare.

în cuvintarea rostită în fața 
Marii Adunări Naționale, președin
tele Nicolae Ceaușescu a cerut po
porului român să depună eforturi

Avînd în vedere pericolul de 
război creat de intensificarea fără 
precedent a cursei înarmărilor, 
este necesară mai mult ca oricînd 
unirea tuturor forțelor iubitoare 
de pace — a continuat Nicolae 
Ceaușescu". Președintele României 
— relevă A.D.N. — a precizat că 
țara sa a salutat începerea în 
luna martie, Ia Geneva, a tratati
velor sovieto-americane și a ac
centuat necesitatea de a se face 
totul pentru a împiedica militari
zarea spațiului cosmic, subliniind 
că trebuie asigurată pacea și de
zarmarea . atît pe planeta noastră, 
cit și în spațiul cosmic, arată agen
ția . de presă a R.D.G.

Marea Adunare Națională a 
României l-a .reales pe, Nicolae 
Ceaușescu în funcția de președinte 
al Republicii pentru un nou man
dat de cinci ani. Este al patrulea 
mandat în funcția de președinte 
al Republicii Socialiste România, 
iar în aceste zile se sărbătorește și 
împlinirea a 20 de ani de la ale
gerea sa în fruntea partidului, re
levă agenția iugoslavă de presă 
TANIUG.

Ziarele„NEPSZABADSAG“, „MA
GYAR NEMZET", „NEPSZAVA" și 
„MAGYAR HIRLAP", ca și POS
TURILE DE RADIOTELEVIZIUNE 
DIN R.P. UNGARA au relatat des
pre desfășurarea lucrărilor Marii 
Adunări Naționale și realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, in 
unanimitate, în funcția supremă 
în -stat, la propunerea plenarei 
C.C. al P.C.R. și a plenarei Con
siliului Național al F.D.U.S. Este 
anunțată, de asemenea, alegerea 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al cărui pre
ședinte este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii.

Nicolae Ceaușescu a fost reales 
de către Marea Adunare Națio
nală în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România, în 
al patrulea mandat consecutiv, a 
anunțat agenția PRENSA LATINA,

Niciodată în îndelungata istorie 
a omenirii nu a existat un ase
menea pericol pentru existența 
civilizației ca în prezent — a de
clarat președintele Nicolae 
Ceaușescu în discursul solemn 
rostit în Marea Adunare Națio
nală cu prilejul realegerii sale în 
funcția de președinte al Republicii 
Socialiste România, evidențiază 
agenția egipteană de presă MEN.

Toate mijloacele de informare 
în masă din Siria au publicat 4a; 
loc central informații referitoare la 
realegerea în calitate de președinte

mas în vechea stare de înapoiere, 
scrie agenția kuweitiană de presă 
K.U.N.A.

Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, a fost ales, pentru a patra 
oară consecutiv. în funcția de pre
ședinte al Republicii pentru un 
nou mandat de cinci ani. scrie 
agenția FRANCE PRESSE.

Relatînd despre lucrările plena
rei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ziarul so
vietic „PRAVDA" scrie că secre
tarul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
rostit o cuvîntare în cadrul căreia, 
referindu-se la unele probleme in
ternaționale. a declarat. între al
tele. că România aco'rdă o mare 
însemnătate relațiilor cu țările so
cialiste. înfăptuirii hotărîrilor reu
niunii la nivel înalt pe problemele 
colaborării economice a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Secretarul general al P.C.R. a 
subliniat că. pe baza înțelegerilor 
convenite în cursul întîlnirii la ni
vel înalt din iunie 1984 și a re
centei întîlniri pe care a avut-o cu 
M.S. Gorbaciov. secretarul general 
al' C.C. al P.C.U.S., la Moscova, a 
fost semnat un acord cu privire la 
dezvoltarea. în Următoarea perioa
dă. a schimburilor economice și a 
colaborării dintre cele două țări.

Acest acord, a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, asigură o per
spectivă bună și de lungă durată 
extinderii colaborării dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică. El are o 
însemnătate deosebită nu numai 
din punct de vedere economic, dar 
și în ce privește dezvoltarea gene
rală a relațiilor dintre cele două 
partide și țări și se înscrie , în linia 
generală a politicii P.C.R. de dez
voltare continuă a relațiilor cu 
Uniunea Sovietică, cu toate tarile 
socialiste.

La București — relatează ziarul 
„IZVESTIA" — a fost dat publici
tății comunicatul cu privire Ia 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, care a 
dezbătut și aprobat Programul de 
măsuri pentru îndeplinirea inte
grală a prevederilor planului na
tional unic de dezvoltare economico- 
socială a țării pe anul 1985. precum 
și raportul cu privire la activitatea 
internațională a Partidului Comu
nist Român și Republicii Socialiste 
România în anul 1984 și la prin
cipalele orientări în politica externă 
în anul 1985. Au fost examinate, 
de asemenea, alte probleme.

Relatări ample cu privire la

cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Plena
ră a Comitetului Central al. Parti
dului Comunist Român, precum și 
cu privire la problemele dezbătute 
au publicat, de asemenea, ziarele 
„SOVIETSKAIA ROSSlA". „SOȚI- 
ALISTICESKAIA INDUSTRIA" și 
„SELSKAIA JIZNI".

Agenția TANIUG, relatînd despre 
cuvintarea rostită de secretarul 
general al P.C.R. la plenară, scrie : 
Abordînd o serie de probleme in
ternaționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea 
unei mai strînse colaborări cu 
țările socialiste, mai ales cu 
U.R.S.S., și a cerut Comitetului 
Central să aprobe și să împuterni
cească pe secretarul general să 
semneze prelungirea Tratatului de 
la Varșovia. în conformitate cu 
împuternicirea dată de Congresul 
al XIII-lea al P.C.R., s-a ajuns la 
o înțelegere comună în această 
problemă cu celelalte, țări ale Tra
tatului de la Varșovia.

în același timp. subliniază 
TANIUG, secretarul general al 
P.C.R. a arătat că România va 
acționa în continuare pentru des
ființarea concomitentă a celor două 
blocuri militare și pentru intensi
ficarea luptei pentru dezarmare.

Informind despre desfășurarea 
lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.R., 
ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
din R.D.G. arată că, în cuvintarea 
sa la plenară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reliefat importanta pe 
care o acordă România relațiilor 
cu țările socialiste, îndeplinirii 
hotărîrilor reuniunii la nivel înalt 
pe problemele colaborării economi
ce în C.A.E.R., din iunie 1984.

Lucrările Plenarei C.C. al P,C.R. 
în cadrul căreia s-a hotărît să 
fie propusă Marii Adunări Națio
nale realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția supremă de 
președinte ăl Republicii Socialiste 
România au fost reflectate și de 
ziarele poloneze „TRYBUNA 
LUDU“ șț „ZYCIE WARSZAWY".

Mijloacele de informare în masă 
din R.P. Chineză au transmis și 
publicat, la loc de frunte, informa
ții despre lucrările plenarei C.C. 
al P.C.R. și despre lucrările se
siunii M.A.N.

In cuvintarea rostită la ple
nară, evidențiază „ZIARUL PO
PORULUI", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, a 
subliniat că România va depune 
eforturi pentru extinderea rela
țiilor de colaborare cu toate statele 
lumii, pe baza deplinei egalități în 
drepturi, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc și va acționa pentru lărgirea 
legăturilor economice externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
precizat că7 formele de realizare a 
socialismului sînt diferite de la 
țară la țară, că în construcția so
cialismului nu se poate să nu se 
țină seama de condițiile istorice și 
naționale ale fiecărei țări. România 
a avut, are și va avea specificul 
său. Numai în felul acesta Româ
nia va fi și mai puternică.

Luînd cuvîntul la încheierea ple
narei — relevă agenția China 
Nouă — secretarul ' general al 
partidului, Nicolae Ceaușescu, s-a 
angajat să slujească în continuare, 
cu toate forțele, partidul și poporul 
și să contribuie cu toată ființă sa 
la victoria socialismului și înfăp
tuirea comunismului în România.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a subliniat cu 
toată hotărîrea necesitatea de a ac
ționa pentru desființarea concomi
tentă a celor două pacte militare 
— N.A.T.O. și Tratatul de la Var
șovia —, pentru intensificarea lup
tei pentru dezarmare, și in primul 
rind pentru dezarmare nucleară, 
pentru o politică de pace si de co
laborare egală între toate națiunile 
lumii.

Nicolae Ceaușescu a afirmat că 
România este interesată în a dez
volta larg colaborarea cu toate sta
tele lumii, pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, ale res
pectului independentei si suverani
tății naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc. Țara -sa va participa activ 
Ia diviziunea socialistă a muncii, 
își va lărgi și mai mult relațiile 
economice cu alte' 
secretarul general

Sprijin activ luptei drepte 
a poporului namibian

NAȚIUNILE UNITE 30 (Ager
pres). — Consiliul O.N.U. pentru 
Namibia a denunțat planurile regi
mului minoritar rasist de la Preto
ria de a instala un guvern mario
netă în Namibia, calificîndu-le drept 
o încălcare flagrantă a rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate privind 
acordarea independenței acestui te
ritoriu. aflat sub ocupația ilegală a 
R.S.A.

Intr-o declarație dată publicității 
la O.N.U., consiliul își exprimă 
„profunda indignare fată de pregă
tirile regimului rasist sud-african, 
ce menține sub ocupație ilegală Na
mibia, de a instala un alt regim 
marionetă in acest teritoriu". Pu
nerea în aplicare a acestui proiect 
ar constitui o încălcare evidentă a 
Rezoluției 439 din 1978 a Consiliului 
de Securitate, ce subliniază că ori
ce măsură unilaterală luată de re
gimul de ocupație ilegală din Na
mibia, in contradicție cu rezoluțiile 
în materie ale consiliului, sint nule 
și neavenite, se subliniază în docu
ment.

Respingînd intențiile R.S.A. de a 
lega acordarea independentei Na
mibiei de cauze externe, declarația 
„cere comunității internaționale să 
nu ia în considerare noile pretenții 
rasiste și să se abțină de la orice 
aprobare a proiectului sud-african 
al cărui scop constă în perpetuarea 
ocupației ilegale a acestui teritoriu 
și împiedicarea aplicării planului 
Națiunilor Unite cu privire la inde
pendența poporului namibian". Se 
cere, totodată, membrilor Consiliu
lui de Securitate Să-și asume res
ponsabilitățile ce le revin în vede
rea punerii imediate și necondițio
nate în aplicare a planului O.N.U. 
privind Namibia, cu ațit mai mult 
cu cit guvernul sud-african a do
vedit nu o dată intențiile sale de 
a pune în practică o așa-zisă solu
ție internă pentru Namibia. încâl
cind cererile legitime ale poporului 
namibian la autodeterminare și in
dependență.

Reafirmînd că autoritatea legală 
care administrează acest teritoriu 
este Consiliul O.N.U. pentru Nami
bia. pînă la eliberarea totală a sa 
de sub, dominația ' R.S.A., declarația 
exprimă solidaritatea fermă cu lup
ta poporului namibian pentru liber
tate, recunoscînd ca unic reprezen
tant legitim al său Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.).

Fondul Monetar

Internațional despre 

Reducerea resurselor 
financiare pentru 

dezvoltarea țărilor 
lumii a treia

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Potrivit analizelor efectuate de Fon
dul Monetar Internațional în exer
cițiul financiar 1984, încheiat îh sep
tembrie anul trecut, s-a înregistrat 
din nou o diminuare a creditelor 
bancare acordate țărilor în curs de 
dezvoltare. Astfel, relevă agenția 
Associated Press, țările în curs de 
dezvoltare neproducâtoare de petrol 
au obținut credite totalizînd 22 mi
liarde de dolari, față de 34 miliarde 
de dolari in exercițiul anterior, 
multe dintre aceste state primind 
doar sumele necesare pentru acope
rirea dobînzilor la împrumuturile 
anterioare. De asemenea, au scăzut 
creditele acordate de Banca Mon
dială țârilor celor mai puțin dezvol
tate. Reducerea resurselor financia
re destinate asistenței economice 
este de natură —’ se apreciază în 
documentele F.M.I. — să afecteze 
puternic în special țările în curs de 
dezvoltare care reușiseră în deceniul 
trecut să realizeze ritmuri ridicate 
de creștere economică.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Guvernul Mexicului a semnat la 
New York un acord cu cele apro
ximativ 600 de bănci străine care au 
acordat împrumuturi acestei țări — 
relatează agenția France Presse. In 
baza acordului, a fost reeșalonată, 
pentru mai multi ani. plata sumei 
de 48,7 miliarde de dolari, din to
talul datoriei externe mexicane, 
care se ridică la 94 miliarde de do
lari.

state, a adăugat 
al P.C.R.

(Agerpres)

Puternică mișcare 
revendicativă in Danemarca

COPENHAGA 30 (Agerpres). — 
Capitala Danemarcei a cunoscut, vi
neri. cea mai mare demonstrație de 
protest din epoca postbelică, apre
ciată ca punct culminant al grevei 
celor 300 000 de angajați din secto
rul particular, transmite agenția 
France Presse. Greviștilor, care au 
manifestat împotriva planului pro
pus de guvern pentru soluționarea 
conflictului dintre ei și patronat, li 
s-au alăturat în cadrul demonstra
ției salariații din sectorul de stat.

Potrivit agențiilor U.P.I. și Reu
ter, în pofida încercărilor guvernu
lui de a determina încetarea mișcării 
revendicative, organizațiile sindicale 
ale angajaților din sectorul public, 
care cuprind aproximativ 100 000 de 
membri, au anunțat că vor intra la 
rîndul lor în grevă la începutul săp- 
tămînii viitoare.

ZIUA NAȚIONALĂ A PUBLICI! MALTA

Excelenței Sale AGArA BARBARA
Președintele Reput Malta

LA VALLETTA 
Sărbătorirea Zilei naționalei Republicaifa . ,

de a vă adresa călduroase felicitări și ceaj bune urări ?’ac?tu' pri’eJ 
fericire personală, de progres și prosperitajporului maltez 5‘

îmi exprim convingerea că bunele rape sta torni î„»p ^len’.
Socialistă România și Republica Malta voroaște o dP7„^n?-le Rep“blica 
in spiritul înțelegerilor convenite la nivqa]ț tn Pontlnuă,
popoare ale țărilor noastre, al colaborării Iropa și jn e;ntreagar lum**

MAE CEAUȘESCU
Președintele

'cii Socialiste România

Construită în planuri Înclinate, 
capitala arhipelagului maltez. La 
Valletta, oferă vizitatorului spec
tacolul străzilor sale animate,' 
care-1 conduc în trepte spre mare. 
Orașul poartă numele celui care a 
avut în 1565 misiunea redutabilă 
de a susține marea bătălie contra 
turcilor. ■ Nenumărate documente 
amintesc acele fapte de arme, 
înscrise în monumente de piatră 
și, care, ca tot ceea ce se află in 
La Valletta, dau consistentă vre- 
murilor trecute.

Astăzi. în Malta, nimeni nu mai 
vorbește însă de bătălii sau de 
flote războinice. Colonie britanică 
timp de 150 de ani. Malta a de
venit independentă în 1964,, iar 
zece ani mai tirziu s-a proclamat 
republică. Odată cu desființarea 
bazelor militare străine si pleca
rea. la 31 martie 1979, a ultimului 
soldat britanic. Republica Malta 
iși dobîndea toate atributele inde
pendenței si suveranității. Expre
sie a voinței poporului și a gu
vernului maltez de a se dezvolta 
de sine stătător, de a dialoga. în 
condiții de egalitate, cu toate na
țiunile lumii, acest eveniment în
cununa o lungă si zbuciumată 
luptă pentru libertate.

„Malta mai intîi și înainte de 
orice" — această deviză cu care 
partidul laburist a cîstigat alege
rile din 1971 se află la baza tu
turor planurilor de dezvoltare a 
arhipelagului. înțelegînd. chiar de 
la venirea lor la putere, că recon- 
versiunea economiei, legată -atît 
timp de prezența trupelor brita
nice. este vitală pentru viitorul

rileî’/r-oi- au pus Ia ordinea 
colabtr aI'^?rea’ guvernul, in 
mai p mltfUări de pe ceIe 
in nr® mfndlane. finanțînd de P/a pnstruirea a pestG 100 
plntrl‘ar adoptat măsuri pentrbnahzarea tl.ansportu_ 
tiereiFi-- precum si a șan- t™ dfle S1 docuriI 
econo?rea’ ln contmuare, a 
bric" VeVnrod^ -Un°r fa' 
nente v 53 pr°duca componente lice produse eIectro_ 
aItele.Se farmaceutice și 
deSloreC.iv ’upfa Popoarelor 
ființei i1 Pentru afirmarea urmăi-e1--, poporul român 
eforturi, inteF?s Si simpatie 
poporureast,ă direcție ale Sotfalte •lntre Rppublica 
Malta i*aPia ?i Republica 
vokă ratOrnicit si se dez- rare rlPnetenie eolabo- 
ascende^j PP CPrs mepeu 
mare p0PlePt de cea mai tâts în acest rptk I reprezer vî~-fțl • \/ei?s 
prietenie.in x ao°^Cla’®. d? I 
Nicolae Ț‘Psă ;d® tovarășul

• 'mpreuna cu 
te în ?“cu- îp Mal“ 
solemnă ' H8oL°ecIar?’ia 
men lun’j p.e ’er~ |mercialet-S_‘*imbunle ,c°- 
industriaXX ;c?Mm:=a’ 
cele dou“pglca mtre 
nrilei cP'mnate cu acest contribui,/3 importante 
tă mai ir'anfa ‘r.eap- 
cele dou£nlp^ar“. dlntre 
ciproc. al?ăr.HV3nf?'u re- 
rii intern dcn mțelege-

Hotărîrea Congresului al Xlll-| P.M.S.U.
privind activitatea partidului și sarci^ je

BUDAPESTA 30' — Trimisul A- 
gerpres. Aurel Urzică, transmite : La 
Budapesta a fost dată publicității 
Hotărîrea Congresului al XIII-lea al 
P.M.S.U. privind activitatea partidu
lui și sarcinile sale de viitor. Docu
mentul subliniază necesitatea creș
terii în continuare a rolului condu
cător al P.M.S.U. în societate pen
tru edificarea societății socialiste 
dezvoltate în Ungaria. Se impune — 
arată documentul — sporirea avu
tului obștesc, intensificarea ritmu
lui creșterii economice și accelerării 
progresului tehnic, creșterea gradu
lui de conștiință al Celor ce muncesc, 
utilizarea mai eficientă a mijloace
lor de producție. Clasa muncitoare 
este clasa conducătoare a so
cietății. Pentru înaintarea pe 
noi trepte de progres se cer per
fecționarea pregătirii profesionale, 
creșterea nivelului general de cul
tură al celor ce muncesc, o mai 
mare participare a acestora la ela
borarea și înfăptuirea politicii parti
dului, la conducerea întreprinderilor, 
la controlul obștesc — se arată în 
hotărîre.

Republica Populară Ungară — se 
menționează ln capitolul referitor la 
situația internațională și dire’tiile

politicii exaro ...
na în corap . va acțio- 

rința de Sp1f™!nd do’ 
prietenia c?p n„Ș°ntipuare- 
celelalte ță_ i,nS<!Sa’ cu rată că P.J& hT°?ar‘r?a a- 
acorda, în Yor
fiilor eu for a ,re,a-
In vederea siate d.ln ’“me. 
plan inter ^mn’i pe 
procesului dorește săfe,. R'P'U, 
continue coria!?5“’ 5i sâ 
taliste dezvo1 tonle capi-
i P.M.&U.. -x j1 dc aS'Omc®’

■ extindăi &ntinua «ă 
cialiste și so5artidplne . .sp- 
rînd că deo^tei conside- aitenat4l°^S ce Si de 
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zolvarea celo^ în re‘ 
., . . ?ente pro»bleme intern;^ 
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Raportul guvernului chinez jvjre 
la situația economică

prezentat de premierul Consiliului de St Ziyancj 
în Adunarea Națională a Reprezentant^

BEIJING 30 (Agerpres). — In Ra
portul guvernului cu privire la si
tuația economică a țării, prezentat 
in Adunarea Națională a Reprezen
tanților Populari de Zhao Ziyang, 
premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, și transmis de agenția 
China Nouă, se relevă că activitatea 
economică a Chinei a fost marcată, 
în ultimii ani, de o creștere susți
nută și stabilă.

In 1984 valoarea totală a produc
ției industriale și agricole a crescut 
cu 14,2 la șută față de anul prece
dent, iar ritmul mediu de creștere 
anuală a fost în perioada 1979—1983 
de 7,9 la sută. Venitul național și 
veniturile 6tatului au sporit cu 12 Ia 
6ută, situația financiară a țării îm- 
bunătățindu-se constant Producția 
de cereale a depășit, anul trecut, 
407 milioane tone, ceea ce reprezin
tă o creștere de 5,1 la sută față de 
1983, iar producția de bumbac a 
fost de peste 6 milioane tone, spo
rind cu 31,1 la sută.

S-au înregistrat progrese în con
strucția unor proiecte-cheie, iar mo
dernizarea tehnică a întreprinderi
lor existente a fost accelerată. Au 
fost terminate și date în funcțiune 
o serie de mine de cărbune, centra
le energetice, sonde de petrol, între
prinderi de materiale de construcție 
și noi căi ferate. Proporția între a- 
gricultură și industrie, între indus
tria ușoară și industria grea, precum 
și între consum și acumulare a de
venit mai echilibrată.

Principalul aspect al dezvoltării 
economice actuale a Chinei — a spus

ORIENTUL

^Agențiile de presa
~ pe scurt
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
NAȚIONALE A P. C. DIN CO
LUMBIA, la care iau parte. 300 de 
delegați djn diverse regiuni. ale j 
țării, s-au deschis la Bogota. Ra- i 
portul prezentat conferinței' anali- i 
zează situația internă din țară, 
pronunțîndu-se pentru continuarea 
actualului curs de democratizare a 
vieții politice și pentru unitatea 
tuturor forțelor democratice din 
Columbia.

-■ i •

Q INTILNIRE A COMITETULUI 
EXECUTIV AL CONSILIULUI E- 
CONOMIC POLONO-AMERICAN 
A AVUT LOC LA NEW YORK. Au 
fost examinate relațiile economice, 
precum și modalitățile extinderii 
colaborării pe plan bilateral și pe 
terțe piețe, S-a convenit ca in zi
lele de 29—30 aprilie să se desfă
șoare, la Varșovia, sesiunea Comi
tetului Executiv al Consiliului, 
pentru un schimb de opinii in le
gătură cu posibilitățile lărgirii

schimburilor comerciale și a cola
borării economice dintre R.P. Po
lonă și S.U.A.

NUMIRE. Leonidas Kirkos. mem
bru al Biroului Executiv al C.C. al 
P.C. din Grecia — interior, a deve
nit președinte al C.C. al partidului, 
a anunțat ziarul „Avghi". Hotărîrea 
respectivă a fost adoptată de Co
mitetul Central la o plenară care 
a avut loc la 26 martie. Secretar 
aț C.C. al P.C. din Grecia — inte
rior este Yannis Bannias.

PARLAMENTUL MARII BRITA
NII A RATIFICAT DECLARAȚIA 
COMUNA CHINO-BRITANICĂ, în 
baza căreia teritoriul Hong Kong 
urmează să revină sub suveranitate 
chineză în 1997. Legea asupra Hong

Kongului urmează să fie semnată 
oficial de către regina Elisabeta 
a Il-a a Marii Britanii.

PENTRU RELUAREA NEGOCIE
RILOR DIN SALVADOR. Pre
ședintele Salvadorului. Jose Napo
leon Duarte, și-a texprimat intenția 
de a relua dialogul cu forțele in
surgente. reunite în Frontul Fara- 
bundo Marti pentru Eliberare Na

țională (F.M.L.N.) și Frontul De
mocratic Revoluționar (F.D.R.), 
după alegerile legislative si mu
nicipale. programate să aibă Ioc 
duminică, 31 martie. El a precizat 
că guvernul său își va menține in
dependent de rezultatele alegerilor 
hotărîrea de a negocia cu F.M.L.N. 
— F.D.R. chiar dacă partidele drep
tei își reînnoiesc majoritatea de 
care dispun în parlament.

SESIUNEA ANUALĂ A COMISIEI ECONOMICE A O.N.U. PENTRU
ASIA Șl PACIFIC (E.S.C.A.P.), în cadrul căreia s-a examinat problema 
Folosirii tehnologiilor moderne în vederea dezvoltării economice și sociale 
a țărilor din regiune, și-a încheiat lucrările la Bangkok. Au fost adoptate 
rezoluții cu privire la politica în domeniul științei și tehnologiei, al pla
nificării și Ia punerea in aplicare a noului program de acțiune, adoptat 
în 1980, in favoarea țărilor mai puțin dezvoltate. S-a hotărît ca Tuvalu, 
stat insular din sudul Pacificului, să' devină membru cu drepturi depline 
al E.S.C.A.P.

Zhao Ziyang 
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• Noi ciocniri intre milițiile rivale în sudul Lj 

declarație a Comitetului Executiv al i
BEIRUT 30 (Agerpres). Ieri s-au 

produs noi ciocniri între miliții ri
vale libaneze în regiunea orașului 
Saida, din sudul Libanului, transmit 
agențiile A.P. și U.P.I. In cursul 
ciocnirilor, 21 persoane au fost ucise 
și alte 35 au fost rănite. Agenția 
France Presse menționează că toru
rile de artilerie au atins taberele de 
refugiați palestinieni Ain El Heloue 
și Miyeh-Miyeh, provocind victime.

Postul de radio Beirut, citat de a- 
genția U.P.I.. a anunțat că 14 persoa
ne au fost ucise, iar alte 40 au fost 
rănite ieri în timpul raidurilor for
țelor israeliene de ocupație în
treprinse împotriva a patru sate 
libaneze din zona orașului Saida.

TUNIS — Intr-o declarație dată 
publicității la Tunis, Comitetul Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei își exprimă protes
tul față de escaladarea acțiunilor

represive ale for, 
israeliene ImpotrivC 
teritoriile arabe oc 
a fost prilejuită ds 
martie a „Zilei p£ 
comemorează victiț 
lupta împotriva ex; 
a terenurilor arabe; 
israeliene.

TEL AVIV — Intt 
blicat in ziarul 
fostul președinte al 
Carter, a declarat c 
lui, nu există cale 
progrese in direcția 
tul Apropiat fără pa 
tinienilor. După cu 
genția U.P.I., fostul 
rican a apreciat că S 
intre în contact cu < 
tru. Eliberarea Pales 
rile vizind realizart 
giune.
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