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SiA președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

? 7
COMITETULUI POLITIC

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, joi, 23 mai, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost examinat și aprobat RAPOR
TUL PRIVIND EVOLUȚIA PREȚURILOR' Șl TARIFELOR IN 
TRIMESTRUL I 1985. S-a apreciat că, pe ansamblu, ni
velul prețurilor se menține bun. in trimestrul I al acestui 
an, evoluția prețurilor cu amănuntul și a tarifelor, pre
cum și a prețurilor de producție și de livrare în indus
trie se situează la limitele minime planificate pentru 
acest an. Prețurile medii la principalele bunuri de con
sum puse la dispoziția populației au marcat o tendință 
de scădere, situindu-se, la multe din aceste produse, sub 
nivelul înregistrat in aceeași perioadă a anului trecut. 
In ce privește indicele prețurilor de pe piața țărănească, 
acesta a fost, în trimestrul I al acestui an, cu 2,1 la sută 
mai mic decît in trimestrul I 1984, o asemenea evoluție 
pozitivă inregistrindu-se și in lunile aprilie și mai.

Pornind de la rezultatele din primul trimestru, de la 
faptul că, in unele cazuri, prețurile planificate au fost 
depășite, Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor 
economice, organelor financiare și de. prețuri să acțio
neze cu toată fermitatea pentru ca, printr-o 
bună organizare a muncii, prin folosirea rațională 
a materiilor prime și materialelor, creșterea productivi
tății muncii, respectarea strictă a normelor de consum 
stabilite, să asigure reducerea, în continuare, a prețu
rilor și tarifelor, încadrarea tuturor întreprinderilor în ni
velul de costuri aprobat, paralel cu creșterea rentabili
tății producției. Comitetul Politic Executiv a cerut Comi
tetului de Stat pentru Prețuri să-și intensifice controlul 
la stabilirea prețurilor, astfel incit acestea să se inca- 
dreze strict în nivelul de prețuri existent, atît la produ

sele ale căror prețuri se stabilesc pe plan central, cit 
și la cele ce se stabilesc la nivelul unităților economice.

Comitetul Politic Executiv a examinat si aprobat apoi 
PROIECTUL DE DECRET PRIVIND FONDUL DE PARTICI
PARE A OAMENILOR MUNCII LA REALIZAREA PRODUC
ȚIEI, A BENEFICIILOR SI LA ÎMPĂRȚIREA BENEFICIILOR, 
FONDUL DE PREMIERE PENTRU ANUL 1984, PRECUM SI 
COTELE DE CONSTITUIRE A ACESTOR FONDURI PE 
ANUL 1985. Acest act normativ stabilește plafoanele 
maxime pentru constituirea fondurilor de participare a 
oamenilor muncii la realizarea producției și a beneficii
lor. El prevede, totodată, cuantumul din beneficii ce ur
mează a fi acordate ca stimulente materiale oamenilor 
muncii, îndeosebi celor din întreprinderile economice 
care realizează producție pentru export.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat RAPORTUL CU PRIVIRE LA REZULTATELE APLI
CĂRII, IN ANUL 1984, A UNOR MĂSURI PENTRU CREȘ
TEREA STIMULĂRII ÎNTREPRINDERILOR SI A OAMENI
LOR MUNCII IN REALIZAREA Șl DEPĂȘIREA PRODUC
ȚIEI PENTRU EXPORT.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că în anul 1984 
mecanismul de stimulare a realizării cu prioritate a pro
ducției pentru export a funcționat in general in mod 
corespunzător. Ca urmare, s-au asigurat unităților econo
mice beneficii sporite in cazul îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor de export. In același timp, s-a subliniat că in 
unele sectoare și locuri de muncă nu S-a manifestat 
atenția cuvenită îndeplinirii exemplare a planului de 
export, precum și încadrării in cursurile de revenire pla
nificate, ceea ce a dus la o diminuare a beneficiilor față 
de prevederi.

(Continuare în pag. a Vl-a)

Un nou și rodnic dialog, sub semnul angajării ferme a colectivelor 

de oameni ai muncii de a îndeplini exemplar prevederile de plan, 

de a obține realizări cit mai importante în toate domeniile

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, joi dimineața a avut 
loc Plenara Consiliului Național 
al F.D.U.S.

Pe ordinea de zi au fost în
scrise :

1. Chemarea Consiliului Na
țional al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste adresată 
organizațiilor componente în ve
derea organizării unor ample 
acțiuni care să exprime voința 
poporului român privind oprirea 
cursei înarmărilor, realizarea 
dezarmării, asigurarea secu
rității si păcii în lume.

2. Apelul pentru dezarmare s! 
pace al Frontului Democrației si 
Unității Socialiste adresat parti
delor și organizațiilor democra
tice. guvernelor, tuturor po
poarelor din țările europene, 
S.U.A. și Canada.

3. Raportul cu privire la acti
vitatea consiliilor Frontului De
mocrației si Unității Socialiste 
pentru creșterea eficientei con
trolului exercitat de către oame
nii muncii.

Pe marginea problemelor 
aflate pe ordinea de zi au luat 
cuvîntul tovarășii : Andrei
Neagu, președintele Comitetu
lui foștilor luptători și veterani
lor de război irțipotriva fascis
mului, Mihail Guran, președin
tele Comitetului Uniunii sindi
catelor din instituțiile adminis
trative de stat și consilii popu
lare, Diamanta Laudtmiu, vice
președintă a Consiliului Național 
al Femeilor, Constantin Arseni, 
președintele Biroului Comite
tului Central al Organizației 
Democrației și Unității Socia
liste, Alexandru Bălăci, vice
președinte al Uniunii scriitori
lor, Teoctist Arăpaș, mitropoli
tul Moldovei și Sucevei,' La- 
dislau Hegedus. secretar de stat 
la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, Constantin 
Lupulescu, șef de brigadă la în-
(Continuare în pag. a Il-a)

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU. ÎMPREUNA CU
THVARA5A ElflB CEAUSESCU, I lilDEIUl Sil

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Roman, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au efec
tuat, joi, o vizită de lucru în unități industriale și agricole 
din județul Olt.

întilnirea secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii din 
județul Olt a avut loc în atmosfera 
de puternică angajare patriotică în 
care comuniștii. întregul popor se 
pregătesc să cinstească, prin noi 
fapte de muncă. împlinirea a două 
decenii de la Congresul al IX-lea, 
moment de însemnătate istorică în 
viața țării și a națiunii noastre, cînd

în fruntea partidului a fost ales to
varășul Nicolae Ceaușescu, de al că
nii nume și activitate strălucită sînt 
legate toate marile realizări ale a- 
cestor două decenii.

Vizita a constituit, ca de fiecare 
dată, un prilej de a examina îm
preună cu factori de răspundere.
(Continuare in pag. a IlI-a)

âzi, în jurul orei 17, 
posturile de radio și tele
viziune vor transmite 
direct adunarea populară 
ce va avea loc în muni
cipiul Craiova, cu prilejul 
vizitei de lucru în județul 
Dolj a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși și prieteni,Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste a dezbătut două probleme importante pentru întreaga activitate de înfăptuire a hotărî- rilor Congresului al XIII-lea în domeniul dezvoltării economice și sociale și ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului, precum și pentru desfășurarea unei politici internaționale active, de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, de dezarmare și pace.înscrierea ca prim punct al ordinii de zi, la plenara noastră, a problemelor dezarmării și păcii a fost necesară ținînd seama de situația deosebit de gravă existentă în viața internațională, de faptul că s-a intensificat și continuă să se intensifice cursa înarmărilor, au loc o serie de conflicte — ceea ce sporește pericolul unui nou război mondial, ce s-ar transforma, inevitabil, într-un război nuclear, care ar duce la distrugerea tuturor cuceririlor civilizației, a omenirii, a înseși condițiilor pentru existența vieții pe planeta noastră.

Iată de ce am considerat că este necesar ca Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, în concordanță cu voința întregii noastre națiuni, să adopte o poziție activă și să hotărască intensificarea luptei pentru dezarmare și pace. Considerăm că aceasta răspunde intereselor nu numai ale poporului român, ale națiunii noastre, dar și intereselor tuturor națiunilor și popoarelor lumii ! (Aplauze puternice, 
prelungite).Se poate spune că niciodată, de la cel de-al doilea război mondial, situația internațională nu a fost atît de gravă. Avînd însă in vedere existența armelor nucleare, a uriașelor stocuri deținute de țările nucleare — care pot să distrugă de mai multe ori întreaga omenire — se poate declara, fără teama de a greși, că, de fapt, niciodată, în îndelungata istorie a omenirii, nu ne-am aflat într-o situație atît de gravă. Iată de ce, mai mult ca oricînd, problema fundamentală a epocii noastre este aceea de a face totul pentru a pune capăt cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, de a ac

ționa cu toată hotărîrea pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmarea nucleară, de a apăra cu toate forțele dreptul suprem al oamenilor la existență, la libertate, la independență, la viață și la pace. (Aplauze pu
ternice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — pace 1", „Dezarmare 
— pace !“).După cum este bine cunoscut, există o serie de organisme care desfășoară o activitate susținută în direcția dezarmării și păcii. Mă refer la Conferința pentru dezarmare de la Geneva, la Conferința pentru măsuri de încredere și pentru dezarmare în Europa de la Stockholm, la negocierile de la Viena privind reducerea armamentelor și trupelor în centrul Europei, precum și Ia alte organisme și conferințe internaționale.La începutul acestui an, mai bine spus în luna martie, au început la Geneva negocierile dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite, consacrate armamentelor nucleare și opririi militarizării Cosmosului.Se desfășoară o largă mișcare de pace, au loc mari demonstrații Ia care participă oameni de dife

rite convingeri politice și credințe religioase, practic din toate clasele și categoriile sociale. Tot mai mulți oameni politici, inclusiv din cercurile conducătoare, guvernamentale, se pronunță cu tot mai multă hotărîre pentru o- prirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace.Cu toate acestea asistăm — subliniez, încă o dată — la continuarea cursei înarmărilor. începerea negocierilor dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite a avut loc în condițiile continuării, chiar în timpul acestor negocieri, de noi experiențe nucleare, amplasării de noi arme nucleare în Europa.Iată de ce nu putem să stăm liniștiți și să așteptăm cum se vor desfășura lucrările în aceste conferințe și la negocierile de la Geneva. Cu atît mai mult, sîntem foarte preocupați că prima rundă de negocieri dintre Uniunea Sovietică șl Statele Unite ale America s-a încheiat fără rezultate deosebite — și, aș putea ‘ spune, de fapt, fără nici un fel de rezultat. Este adevărat, însăși începe-
(Continuare in pag. a Il-a)

IN PAGINA A IV-ACHEMAREA
Consiliului Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste adresată organizațiilor 
componente în vederea organizării unor 
ample acțiuni care să exprime voința poporu
lui român privind oprirea cursei înarmărilor, 
realizarea dezarmării, asigurarea securității 

și păcii în lume

APELULpentru dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste din Republica Socialistă România, adresat partidelor și organizațiilor democratice, guvernelor, tuturor popoarelor din țările europene, din Statele Unite ale Americii și Canada
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

a Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste
(Urmare din pag. I)rea negocierilor este un lucru pozitiv ; dar așa cum am menționat și la Congresul partidului și al Frontului Democrației și Unității Socialiste, noi nu dorim ca negocierile să se transforme într-un paravan, într-un mijloc de liniștire a opiniei publice, la adăpostul cărora să continue cursa înarmărilor nucleare, acumularea de noi armamente.Iată de ce a apărut necesar — și consider că din acest punct de vedere plenara noastră are o importanță deosebită — de a dinamiza și a da un nou impuls întregii activități a poporului nostru, a tuturor organizațiilor componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste în lupta pentru dezarmare și pace. Dar în mod deosebit dorim ca aceasta să determine dezvoltarea puternică a contactelor cu organizațiile corespunzătoare din alte state, din toate țările lumii — și cu partidele politice, și cu sindicatele, și cu organizațiile de femei și de tineret, și cu oamenii de știință și de cultură, și cu cultele religioase, cu toți cei care doresc să facă tot ce pot pentru pace și dezarmare, ori- cît de puțin. Și fiecare organizație, fiecare om, poate face cîte ceva pentru a apăra pacea, pentru a impune dezarmarea pe planeta noastră! (Aplauze puter

nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — România, pacea și 
prietenia !“, „Ceaușescu — pace !“)Considerăm că este necesar să se facă totul pentru ca negocierile de la Geneva dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite să ducă la acorduri reale în problemele armelor nucleare și cosmice. Ne pronunțăm pentru oprirea de către ambele părți, pe timpul tratativelor, a amplasării de noi arme nucleare în Europa și, în general, în întreaga lume. Salutăm, în această privință, inițiativele Uniunii Sovietice, angajamentul luat prin cuvîntarea tovarășului Gorbaciov privind un moratoriu unilateral, pînă în toamnă, precum și recenta propunere 

pentru oprirea pe timpul negocierilor a oricăror experiențe nucleare. Considerăm că este necesar ca și Statele Unite ale Americă să răspundă în ’ mod corespunzător și să se ajungă la oprirea în cel mai scurt timp a amplasării armelor nucleare, a oricăror experiențe. Aceasta ar fi o dovadă a înțelegerii răspunderii ce revine celor două mari puteri nucleare, a seriozității cu care se desfășoară tratativele la Geneva, ar reprezenta o dovadă a dorinței reale a celor două părți de a se ajunge la un acord pentru a se pune capăt înarmărilor nucleare. Și aceasta va fi salutată și sprijinită în întreaga lume ! (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Dezarmare—pace !“)Iată de ce Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste s-a adresat, în primul rînd, conducerilor Uniunii Sovietice și Statelor Unite cu chemarea de a acționa cu toată hotărîrea pentru . a ajunge la a- corduri corespunzătoare și pentru încetarea imediată a amplasării rachetelor și a oricăror acțiuni de dezvoltare a armelor nucleare, de militarizare a Cosmosului.în același timp, considerăm că și țările pe teritoriul cărora se amplasează rachetele și alte arme nucleare au o mare răspundere — și pot să acționeze imediat pentru a contribui la realizarea unor acorduri corespunzătoare. în primul rînd, ele pot să ceară și să oprească amplasarea pe teritoriul lor de noi arme nucleare. Aceasta ar fi o dovadă că aceste țări își asumă răspunderea pentru viața popoarelor lor, pentru viața popoarelor din Europa. Ne adresăm guvernelor acestor țări pentru a da dovadă de răspundere față de Europa, față de popoarele lor, față de viața pe planeta noastră ! 
(Aplauze puternice). în același timp, considerăm că toate statele din Europa au o mare răspundere în lupta pentru a salva continentul nostru și întreaga lume de pericolul unui război nuclear. De aceea, ne adresăm, în primul 

rînd, popoarelor din Europa pentru a intensifica lupta unită în vederea dezarmării nucleare, a dezarmării generale, pentru apărarea păcii. Ne adresăm, de asemenea, popoarelor din întreaga lume de a acționa unite, cu toate forțele, în realizarea acestor o- biective vitale pentru existența popoarelor noastre, pentru viață, pentru a asigura viitorul luminos al omenirii, al generațiilor viitoare. (Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).Este necesar să facem totul pentru a se opri orice acțiuni de militarizare a Cosmosului, pentru a se renunța la așa-zisul „război al stelelor". Dorim ca cerul să rămînă senin, fără arme nucleare de nici un fel, ca stelele să poată să lumineze — așa cum au făcut-o de cînd s-a creat Universul — și să nu fie întunecate de mîna unor oameni care prin militarizarea Cosmosului pot să distrugă civilizația, să distrugă ceea ce s-a creat în Univers. Să facem totul ca stelele, cerul, Universul să rămînă libere de orice arme nucleare, de orice fel de armă în general ! (Aplauze 
puternice, prelungite).Considerăm că trebuie să intensificăm acțiunile în conferințele pe care le-am menționat — la Stockholm, la Geneva, la Viena, în alte organisme și conferințe internaționale — pentru a obține realizarea de acorduri concrete în direcția dezarmării, a reducerii armamentelor, în direcția păcii. Vom acționa cu toată hotărîrea pentru a ne adhce contribuția la activitatea acestor organisme, precum și pentru realizarea în Balcani a unei zone fără,arme nucleare, fără baze militare străine. Vom sprijini, de asemenea, realizarea unor asemenea zone în nordul și în centrul Europei, precum și pe alte continente, considerînd că toate acestea se înscriu în lupta generală pentru o Europă și o lume fără arme nucleare, o lume a colaborării și a păcii.Considerăm că se impun noi inițiative și noi măsuri în direcția dezarmării și păcii. Ar fi deose

bit de important dacă s-ar hotărî în acest an și s-ar trece la înghețarea cheltuielilor militare la nivelul anului 1985 și, ulterior, la o reducere anuală cu un anumit procent, de 5—10 la sută.în ce ne privește, considerăm că este posibil să se facă acest lucru. De altfel, România a luat o asemenea măsură, cu trei ani în urmă, și sîntem gata să acționăm, împreună cu celelalte țări, în a- ceastă direcție. Am saluta dacă țările socialiste ar lua chiar o inițiativă unilaterală în direcția a- ceasta — ceea ce ar demonstra voința lor de pace și ar determina și celelalte țări să Ie urmeze exemplul. De asemenea, ne pronunțăm pentru trecerea la reducerea cu cel puțin 10 la sută a efectivelor militare în Europa și pe alte continente. în primul rînd, consider că aceasta ar trebui să o facă țările din cele două blocuri militare — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia. Și în această privință, România consideră că țările socialiste ar putea adopta o inițiativă proprie, chiar fără a se ajunge în prealabil la un acord cu țările din N.A.T.O., trecînd la o reducere cu 10 la sută a efectivelor militare. Aceasta nu ar reprezenta nici un pericol pentru capacitatea de a- părare a țărilor noastre ; dimpotrivă, ar întări prestigiul țărilor socialiste și ar determina intensificarea luptei pentru pace în Europa și în întreaga lume. (Aplauze 
puternice, prelungite; se scandea
ză „Ceaușescu — pace !“).Este necesar să înțelegem că nivelul Ia care s-a ajuns în ce privește efectivele și armamentele existente- nu mai pune în nici un fel problema lipsei de echilibru între cele două părți. O reducere a efectivelor și armamentelor cu un anumit procent nu ar afecta în nici un fel acest echilibru. Ne-am propus — și trebuie să acționăm — ca acest echilibru să-l realizăm și să-1 păstrăm nu prin noi armamente, nu prin noi cheltuieli militare, ci prin reducerea celor existente la un nivel cît mai scăzut, prin eliminarea în general a armelor nucleare, a armelor de 

distrugere în masă. (Aplauze puternice).De asemenea, trebuie să avem permanent în vedere că uriașele cheltuieli militare au afectat în mod considerabil, în toate țările, o serie de programe sociale — în domeniul culturii, învățămîntului, al sănătății, inclusiv al nivelului de trai al popoarelor. Or, reducerea cheltuielilor militare ar crea posibilitatea alocării unor mijloace suplimentare în această direcție, inclusiv pentru un sprijin acordat țărilor în curs de dezvoltare — ceea ce ar duce la o îmbunătățire generală a nivelului de dezvoltare și de viață al popoarelor, ar consolida relațiile de încredere, de prietenie, de colaborare între toate națiunile lumii, fără deosebire de orînduire socială. 
(Aplauze puternice, prelungite).M-am referit și ieri, vorbind de țările socialiste, că dezvoltarea economico-socială și construcția socialistă constituie factori fundamentali pentru întărirea capacității de apărare. Dar, de fapt, a- ceasta este .valabil pentru întreaga lume. Nu calea înarmărilor, ci a dezvoltării economico-sociale, a ridicării bunăstării popoarelor, a dezvoltării democrației, a respectării dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale — este calea păcii, a colaborării ! Aceasta asigură triumful unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră ! (Aplauze puter- 
ternice, urale; se scandează 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).Se poate spune că anul acesta este, hotărîtor pentru politica de dezarmare și de pace. De aceea, trebuie să facem în așa fel încît chemările pe care le-am adoptat în unanimitate, activitatea tuturor organismelor Frontului Democrației și Unității Socialiste, a tuturor organizațiilor componente să ducă nu numai la mobilizarea și unirea eforturilor întregului nostru popor, dar să asigure întărirea tot mai puternică a colaborării și solidarității cu toate organismele similare, cu toate popoarele lumii.

Să facem totul pentru a fi participant activi Ia uriașa luptă a popoarelor, care au astăzi rolul hotărîtor în a impune dezarmarea, a determina trecerea Ia înlăturarea armelor nucleare și o- prirea militarizării Cosmosului, în a impune pacea în întreaga lume !Avem ferma convingere că popoarele, acționînd într-o deplină unitate, pot să asigure pacea, pot să-și asigure dezvoltarea liberă, independentă, pot să-și asigure un viitor luminos ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate; se scan
dează „Dezarmare — pace!“,
„Ceaușescu — pace !").

Stimați tovarăși și prieteni,A doua problemă pe care am dezbătut-o în plenara noastră — și în legătură cu care am adoptat în unanimitate hotărîri corespunzătoare — se referă la perfecționarea și îmbunătățirea activității de control a oamenilor muncii în toate domeniile. Aceasta constituie o parte importantă a auto- conducerii și autogestiunii, a perfecționării întregului sistem de conducere economico-socială în toate sectoarele de activitate.Este necesar ca toți oamenii muncii — în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari — să acționeze pentru realizarea în cele mai bune condiții a planurilor și programelor de dezvoltare, dar, în același timp, să-și îndeplinească cu cea mai înaltă răspundere rolul lor, exercitînd un control permanent asupra felului cum diferite organisme din economie și din alte sectoare își desfășoară activitatea, asupra felului cum se înfăptuiesc hotărîrile partidului și aplică legile țării, înfăptuirea controlului oamenilor muncii constituie o parte componentă a democrației muncitorești- revoluționare, a creșterii rolului întregului nostru popor în conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a participării conștiente la înfăptuirea tuturor programelor, a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la făurirea de către poporul nostru însuși a propriului său destin, liber, 

independent și fericit, la asigurarea victoriei societății comuniste ! (Aplauze puternice, prelun
gite).Deoarece la plenară participă reprezentanții tuturor organizațiilor componente — care au un rol important în întreaga economie și în toate sectoarele economico-sociale — aș dori să reamintesc că este necesar să facem totul pentru a crește contribuția acestora la înfăptuirea planului pe acest an, pentru sporirea productivității muncii, a eficienței economice, pentru ridicarea calității și nivelului tehnic al producției, pentru realizarea în cele mai bune condiții a exportului. Să acționăm cu toate forțele — așa cum ne-am angajat, de altfel, la Congresul Frontului Democrației și Unității Socialiste, în alegerile pentru Marea Adunare Națională — încît să încheiem acest an cu rezultate tot mai bune în îndeplinirea plantilui, în realizarea cincinalului, să punem o bază temeinică pentru viitorul cincinal, pentru dezvoltarea în continuare, pe o treaptă superioară, a patriei noastre.Am convingerea că întregul Consiliu Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, toate organizațiile componente vor face totul pentru realizarea hotărîrilor luate astăzi în direcția păcii și dezarmării, cît și pentru înfăptuirea tuturor planurilor de dezvoltare economico-socială a țării, în toate domeniile.Cu această convingere, declar închise lucrările plenarei noastre și vă doresc dumneavoastră, tuturor organizațiilor și oamenilor muncii succese tot mai. mari, multă sănătate și fericire ! (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.l", „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — pace!", 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm și de strînsă unitate, toți 
cei prezenți în sală ovaționează 
îndelung pentru Partidul Comu
nist Român — forța politică con
ducătoare în societatea noastră — 
pentru secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU).DESFĂȘURAREA lucrărilor plenarei(Urmare din pag. I)

treprinderea mirjierâ Lupeni, 
județul Hunedoara, Ioan Toma, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
Eduard Eisenburger, președin
tele Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate germană, 
Elena Nae, prim-secretar al Co
mitetului județean Sibiu al 
P.C.R., loan Ioviț Popescu, rec
torul Universității București.

Documentele.,înscrise pe ordi
nea de zi și dezbaterile au dat 
expresie voinței întregului nos
tru popor de a acționa cu toate 
forțele pentru edificarea unui 
climat de pace și securitate, 
pentru înfăptuirea dezarmării, 
în primul rînd a dezarmării 
nucleare, pentru promovarea 
unei politici de largă colabo
rare și înțelegere internațio
nală, bazată pe principiile res
pectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și egali
tății în drepturi, nefolosirii 
forței sau amenințării cu forța 
în relațiile dintre state.

Desfășurată într-un moment 
cînd in viața internațională s-a 
ajuns, la o situație de gravă în
cordare, cînd cursa înarmărilor, 
în special a înarmărilor nu- 

Icleare, a atins proporții uriașe, 
primejdia unei catastrofe nu
cleare amenințînd însăși civilic 
zația umană, plenara a pus în 
evidență necesitatea stringentă 
a întăririi luptei popoarelor 
pentru oprirea actualei evoluții 
periculoase a evenimentelor, 
pentru reluarea cursului destin
derii, pentru promovarea fer
mă a unei politici de pace și 
independență, de respect al 
dreptului suprem al popoarelor 
la viață, la existență liberă și 
demnă.

Participanții la dezbateri au 
adus un fierbinte omagiu se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
patriot și revoluționar înflăcă
rat, făuritorul și promotorul 
întregii politici interne și ex
terne a statului nostru, care de 
două decenii, de cînd se află în 
fruntea partidului și a țării, 
conduce cu înțelepciune și clar
viziune mersul neabătut al 
României pe drumul luminos al 
socialismului și comunismului.

Cu sentimente de vibrantă 
mîndrie patriotică și adincă re
cunoștință, vorbitorii au dat 
glas profundei stime și înaltei 
prețuiri pe care întregul nostru 
popor le manifestă față de ac
tivitatea neobosită a tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu pusă în 
slujba păcii și colaborării inter
naționale, devotamentul, abne
gația și pasiunea revoluțio
nară cu care militează pentru 
împlinirea celor mai scumpe 
năzuințe ale poporului român 
de a trăi într-o lume fără arme 
și războaie, ferită de pericolul 
unei catastrofe nucleare. Au 
fost puse în evidență cu pro
fundă satisfacție contribuția de 
seamă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cauza apărării pă
cii, fermitatea cu.care secreta
rul general al partidului ac
ționează pentru preintimpinarea 
unui nou război mondial, pen
tru oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea Ia dezarmare, pen
tru eliminarea rachetelor nu
cleare, a întregului arsenal ato
mic din Europa și din întreaga 
lume, pentru preîntîmpinarea 
militarizării Cosmosului, pentru 
ca negocierile de la Geneva 
dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii să 
ajungă la acorduri corespunză
toare, pentru reglementarea po
litică, prin tratative, a oricăror 
probleme litigioase între state. 
Au fost relevate poziția țării 
noastre, inițiativele și propune
rile președintelui Nicolae 
Ceaușescu în favoarea păcii, 
care se bucură de un larg ecou 
și o înaltă apreciere pe plan 
mondial, constituind o contribu
ție de seamă 'la promovarea 
păcii, la apărarea intereselor 
vitale ale popoarelor, a drep
tului fundamental la viață.

Plenara a reliefat preocupa
rea constantă a partidului și 
statului nostru față de situația 
existentă în lume, hotărirea În
tregului popor de a acționa cu 
fermitate pentru înlăturarea pe
ricolului de război, pentru edi
ficarea unei lumi a păcii, cola
borării și înțelegerii intre na
țiuni.

Plenara a dat o înaltă apre
ciere poziției exprimate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
cadrul recentei ședințe a Consi
liului de Stat în legătură cu 
ratificarea Protocolului cu pri
vire Ia prelungirea duratei de 
valabilitate a Tratatului de la 
Varșovia. Participanții la dezba
teri și-au dat adeziunea totală 
la această poziție si au relevat 
deosebita ei semnificație in ac
tualele condiții ale situației in
ternaționale. cînd se impun efor
turi susținute, permanente pen
tru salvgardarea păcii, realizarea 
dezarmării, in primul rînd a ce
lei nucleare, pentru edificarea

unui climat de destindere si co
laborare. In acest sens, ei au evi
dențiat marea valoare a ideilor 
constructive, realiste cuprinse 
în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind căile și mij
loacele întăririi si conlucrării 
intre țările socialiste pentru re
ducerea încordării internaționa
le. pentru ferma promovare a 
spiritului de colaborare, pentru 
edificarea unei lumi în care să 
domnească pacea si securitatea.

Exprimînd atașamentul pro
fund al cetățenilor României so
cialiste față de acțiunile de po
litică externă ale președintelui 
României, cei care au luat cu- 
vintul au dat glas voinței mi
lioanelor de membri ai organi
zațiilor componente ale F.D.U.S. 
de a milita cu toată hotărirea 
pentru a contribui la edificarea 
unui climat de pace, destinde
re, încredere și securitate, care 
să ducă în cele din urmă la 
desființarea concomitentă a 
blocurilor militare, la soluționa
rea justă și durabilă, prin tra
tative, a marilor probleme care 
confruntă omenirea. Vorbitorii 
au apreciat că noile inițiative 
ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste privind orga
nizarea unor ample acțiuni de 
masă în vederea stăvilirii cursu
lui periculos al evenimentelor 
spre încordare și război sînt o 
expresie a politicii de pace și 
largă colaborare promovate cu 
consecvență de țara noastră, a 
dorinței poporului român, an
gajat într-o vastă operă con
structivă, de a-și putea consa
cra toate forțele înfăptuirii nea
bătute a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al partidului, a pro
gramelor de dezvoltare econo
mico-socială, de înflorire a pa
triei.

Referitor la ultimul punct al 
ordinii de zi. participanții la 
dezbateri, au arătat că, acțio- 
nind în lumina indicațiilor și 
orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consiliile 
F.D.U.S., sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
au acordat o deosebită atenție 
intensificării și perfecționării 
controlului oamenilor muncii în 
toate sferele vieții economico- 
sociale — expresie elocventă a 
largului democratism, a partici
pării tuturor celor ce muncesc 
la adoptarea. înfăptuirea și asi
gurarea realizării corespunză
toare a hotărîrilor. Ei au sub
liniat, de asemenea, că, perma
nent, controlul exercitat de oa
menii muncii s-a dezvoltat și
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și-a sporit eficienta socială, con
tribuind la întărirea spiritului 
de ordine și disciplină, de bună 
gospodărire a valorilor încre
dințate de societate unităților 
socialiste, în vederea înfăptuirii 
politicii partidului și statului de 
creștere continuă a calității vie
ții, a bunăstării.

Plenara a adoptat în unani
mitate documentele^ înscrise pe 
ordinea de zi.

In încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,secre" 
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu

blicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Cuvîntarea a fost urmărită cu 
deosebită atenție, subliniată în 
repetate rînduri cu vii și înde
lungi aplauze, cu deplină apro
bare.

Lucrările plenarei s-au înche

iat prin intonarea Imnului 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste ,,E scris pe trico
lor unire !“ intr-o vibrantă at
mosferă. aplauzele si aclamații
le adresate secretarului general 
al partidului, președintele Re
publicii, constituindu-se intr-o 
fierbinte manifestare de dragos

te față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de profundă recu
noștință pentru activitatea sa 
fără preget închinată poporului, 
patriei noastre, cauzei socialis
mului și păcii în lume, colabo
rării și înțelegerii ihternațio- 
nale.

(Agerpres)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL OLT

(Urmare din pag. I)
reprezentanțil organelor locale de 
partid și de stat, specialiști, alti oa
meni ai muncii, rezultatele obținute, 
experiența acumulată, de a stabili' 
măsurile ce se impun pentru înde
plinirea în cele mai bune-, condiții 
a sarcinilor ce le revin în actuala 

: etapă de dezvoltare â'țării; : ?
Recunoscători partidului pentru 

transformările' profunde care s-au 
produs în munca și viață lor, a 
tuturor cetățenilor țării, locuitorii 
județului au trăit cu deosebită bucu
rie. ou puternică satisfacție reîntîl- 
nirea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Conducătorul partidului și statului 
nostru este însoțit de tovarășii Emil 
Bobu și Silviu Curticeanu.

Județul Olt. asemenea întregii țări, 
a cunoscut în anii socialismului și, 
îndeosebi, în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
prefaceri spectaculoase în toate do
meniile de activitate. Producția in
dustrială, comparativ cu nivelul exis
tent în 1945, era în 1965 de 25 de 
ori mai mare, ajungînd anul trecut 
să-1 depășească de 391 ori. In anii 
de după Congresul al IX-lea, volu
mul investițiilor alocate din fondu
rile statului se cifrează la aproape 
52 miliarde lei. 97 la sută din pro
ducția industrială actuală fiind obți
nută în capacități de producție puse 
în funcțiune în „Epoca Ceaușescu". 
în perioada 1945—1984, personalul 
muncitor la 1 000 de locuitori a cres
cut de 12 ori. Producția globală a- 
grioolă realizată anul trecut este mai 
mare de 8,9 ori decît cea obținută 
în 1945 șl, respectiv, de 3,2 ori mai 
mare față de cea obținută în 1965. 
Peste 84 la sută din populația jude
țului s-a mutat în case noi.

Simțămintele de aleasă stimă șl 
înaltă prețuire și-au găsit o vie ex
presie în primirea vibrantă făcută 
secretarului general al partidului la 
sosirea în județ, în localitatea Osica 
de Sus.

în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului, tovarășul Va- 
sile Bărbulescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Olt al P.C.R., a a- 
dresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu. la cobo
rârea din elicopter, un călduros bun 
venit

Pe stadionul din localitate, unde a 
aterizat elicopterul prezidențial, o 
gardă alcătuită din ostași ai forțelor 
noastre armate, din membri ai găr
zilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei a prezentat onorul. 
A fost intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost invi
tați să guste din pîinea și vinul ospi
talității. Pionieri și șoimi ai patriei 
au oferit frumoase buchete de flori.

Pe mari pancarte erau înscrise 
urări de cinstire a partidului nostru 
comunist și patriei socialiste, che
mări la muncă intensă pentru înde
plinirea marilor sarcini ce rezultă 
pentru întregul popor din documen
tele celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului.

într-o mașină deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au străbătut șoseaua care 
trece prin mijlocul localității. în- 
această după-amiază. comuna Osica 
de Sus a îmbrăcat straie de sărbă
toare. Casele cooperatorilor, în ma
rea lor majoritate ridicate în ultima 
perioadă, erau împodobite cu fru
moase covoare cu motive oltenești, 
întreaga suflare a comunei, căreia 
i s-au alăturat mii de cetățeni, ti
neri și virstnicl, bărbați, femei și 
copii din așezările învecinate, a 
ieșit să întîmpine cu toată căldura 
inimii oaspeții dragi.

Secretarul general al partidului s-a 
oprit la un lan de griu aparținînd 
Întreprinderii agricole de 
stat Piatra Olt. Aici 8 cercetat 
cu atenție stadiul de creștere a 
plantelor și a apreciat că în acest 
loc griul este bun, cu un spic mare 
și că se anunță o recoltă bună. To
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
specialiștilor prezenți ca, pe viitor, 
să asigure o mărire a densității la 
semănat în scopul obținerii unor 
recolte cit mai mari.

în Imediata apropiere a fost exa
minat un lan de porumb ai Coope
rativei agricole de producție 
Osica un<^e cooperatorii efectuea
ză cea de-a doua prașilă manuală. 
Secretarul general al partidului a 
cerut să fie micșorată, .distanța, din- 

•'trb rînduri pentru â se putea Ctilti- 
va.mai multe plante la hectar; ihdi- 
cînd, în acest sens, conducerii mi
nisterului de resort să întreprindă 
măsuri in vederea asigurării unități
lor agricole cu mașini și utilaje 
adecvate.

în continuare, secretarul general 
al partidului a luat cunoștință de 
activitatea ce se desfășoară în unul 
dintre cele mai importante sectoare 
de activitate ale cooperativei agri
cole de. producție — zootehnia. Cu 
prilejul unei vizite de lucru ante
rioare. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pornind de la experiența pe care o 
au oamenii muncii de la sate din a- 
ceastă parte a tării în creșterea ani
malelor, de la condițiile naturale 
existente, a indicat să se întreprin
dă măsuri hotărîte pentru sporirea 
șeptelului, în mod deosebit a nu
mărului vacilor de lapte. Acum a 
fost informat că C.A.P. are peste 
1 000 de vaci cu lapte.

Măsurile luate, în primul rlnd 
buna îngrijire și asigurarea unei 
solide și variate baze furajere, au 
asigurat sporirea de la un an la al
tul a producției de lapte.

Secretarul general al partidului 
s-a interesat, de asemenea, de mo
dul în care se desfășoară lucrările 
de sezon, cum se prezintă starea de 
vegetație a plantelor. S-a informat 
că lucrările de întreținere sînt la zi 
și este pe terminate plantatul tutu
nului, cultură care deține o pondere 
importantă în activitatea C.A.P.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate unele rezultate 
obținute în domeniul utilizării sur
selor de energie neconvențională : o 
instalație care, prin folosirea forței 
vîntului. asigură scoaterea apei ne
cesare pentru sectorul zootehnic, un 
grup de panouri solare cu ajutorul 

cărora se obține încălzirea apei la 
temperaturi de circa 50—60 grade, o 
instalație de biogaz. Specialiștii au 
arătat că, pe baza rezultatelor obți
nute, vor realiza o instalație de di
mensiuni mai mari cu soluții teh
nice îmbunătățite,» care să asigure 
combustibilul pentru brutăria din 
comună și pentru alte nevoi gospo
dărești.

■■Tovarășul Nicolae Ceaușescu1 a 
apreciat strădaniile de a găsi soluții 
pentru economisirea, pe . toate, căile 
a combustibilului și energiei elec
trice prin folosirea oricărei surse 
de energie neconvențională.

S-a vizitat în continuare ferma 
legumicolă a C.A.P., sector care de- 
deține o pondere importantă în gos
podărie. Cadre din conducerea Di
recției agricole județene și a Trus
tului horticol au prezentat măsurile 
întreprinse în spiritul indicațiilor 
primite cu prilejul vizitei prece
dente privind sporirea suprafețelor 
de culturi intensive, creșterea su
prafețelor irigate, folosirea mai ju
dicioasă a terenului agricol.

Aici a fost prezentat un lot de 
42 hectare în totalitate irigat, cul
tivat cu căpșuni, de unde peste cî- 
teva zile vor fi recoltate și livrate 
primele cantități. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că, pe baza 
experienței acumulate în județ, or
ganele locale de partid și de stat 
au întocmit un program care pre
vede extinderea în viitorul cincinal, 
pînă la dublare, a suprafeței culti
vate cu căpșuni.

Au fost înfățișate rezultatele în 
domeniul legumicultura., îndeosebi 
in obținerea unor legume timpurii 
— castraveți, roșii, ardei gras, us
turoi. varză și altele. Secretarul ge
neral al partidului a arătat că, în 
acest domeniu, în județ s-au obținut 
unele rezultate bune, dar există po
sibilități pentru creșterea producții
lor agricole.

Adresîndu-se la plecare- locuitori
lor comunei Osica de Sus, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat cul
turile de griu. de porumb, rezulta
tele în legumicultură si zootehnie 
și i-a felicitat călduros pentru suc
cesele obținute.

Cuvintele secretarului general, al 
partidului au fost primite de toți 
cei prezenți cu puternice ovații și 
îndelungi aplauze. S-a scandat, din 
nou, pentru partid și secretarul său 
general. în această atmosferă de vi
brant entuziasm, elicopterul prezi
dențial s-a îndreptat spre următorul 
obiectiv al vizitei.

Dialogul purtat de secretarul ge
neral âl partidului cu oamenii mun
cii clin județul Olt a continuat la 
întreprinderea agricolă de 
stat Corabia. In in«mPinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a to
varășei Elena Ceaușescu au venit 
un mare număr de oameni ai mun
cii. Cei prezenți au scandat cu însu
flețire : „Ceaușescu — P.C.R. !“,■ 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— pace !“, exprimîndu-și dragostea 
față de conducătorul partidului și 
statului, stima deosebită pentru ac
tivitatea sa neobosită pusă în slujba 
binelui și fericirii poporului, pro
pășirii României socialiste.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a analizat cu fac
torii de răspundere,, cu specialiștii 
prezenți modul cum au fost transpu
se în viață sarcinile și indicațiile 
date cu prilejul precedentei vizite 
privind obținerea de recolte supe
rioare la porumb, floarea-soareîui, 
sfeclă de zahăr, soia, la celelalte 
culturi. ^De asemenea, s-a analizat 
stadiul desfășurării lucrărilor de în
treținere a culturilor prăsitoare. Se
cretarul general al partidului a fost 
informat că unitatea dispune de o 
suprafață arabilă de peste 14 700 
hectare, din care 60 la sută este 
cultivată cu porumb, floarea-soare- 
lui și soia, precum și o livadă de 
1 700 hectare. Prima prașilă a fost 
executată pe întreaga suprafață ocu
pată cu aceste, culturi, iar in prezent 
s-a trecut la efectuarea celei de-a 
doua prașile mecanice, fiind folosi
te, în special la porumb și floarea- 
soarelui, cultivatoarele echipate cu 
fertilizatoare, astfel îneît la o sin
gură trecere să fie realizate două 
operații. Gazdele au informat, de a

semenea, că în atelierele unității au 
fost reparate combinele ce vor fi 
folosite in campania de recoltare a 
păioaselor.

.Vizitînd loturi cultivate cu floarea- 
-feoaiielui,' soia. porumb si grîu. se
cretarul general al partidului a apre
ciat - stadiul de vegetație al cultu
rilor. Gazdele informează că în ca
drul fermei Vișina a întreprinderii 
funcționează instalații eoliană, sola
ră si de biogaz, care asigură nece
sarul de energie pentru nevoile cu
rente ale fermei.

Vizita a continuat pe platforma in
dustrială a orașului Corabia. Mii de 
locuitori ai orașului, aflați de-a lun
gul traseului străbătut, au făcut to
varășului Nicolae Ceaușescu. tova
rășei Elena Ceaușescu o caldă si 
entuziastă -primire. Cei prezenți au 
dat glas sentimentelor de aleasă 
prețuire și recunoștință pe care lo
cuitorii orașului, ai județului, ală
turi de întregul popor, le poartă con
ducătorului partidului și statului.

a fost vizitată întreprinderea 
de fibre sintetice, realizată 18 
indicația secretarului general al 
partidului, unitate reprezentind cel 
mai tînăr vlăstar al industriei de fi
bre sintetice românești și, totodată, 
cea mai nouă unitate din Corabia, 
oraș câre in anii din urmă a cunos
cut o puternică dezvoltare. în ulti
mele două decenii, în Corabia au fost 
construite moderne unități ale indus
triei ușoare și alimentare, precum și 
numeroase edificii social-culturale.

Secretarul general al partidului a 
fost informat despre preocupările co
lectivului de oameni ai muncii de 
aici privind diversificarea si ridi
carea calității producției, reducerea 
consumurilor de materii prime si e- 
nergie. creșterea productivității 
muncii, a eficientei întregii activi
tăți. S-a subliniat că încă din iu
lie 1983, cînd a fost dată în folo
sință, întreprinderea și-a realizat 

sarcinile de plan, fiind in măsură 
să producă o gamă variată de fibre 
poliesterice. tip bumbac si lină, de 
la sortimente fine pînă la cele pen
tru covoare,'

Au fost vizitate principalele sec
ții ale unității -dotate cu utilaje 
moderne, de înaltă tehnicitate, în 
marea lor majoritate realizate de 
unitățile aparținînd centralei de 
profil. Procesele tehnologice, elabo
rate de specialiști din cadrul Insti
tutului central de chimie — 
ICECHIM, sub directa îndruma
re și coordonare a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, are la bază metode și 
procedee moderne, asigurînd valori
ficarea superioară a materiilor pri
me, o înaltă productivitate a mun
cii și eficiență economică. Au fost 
înfățișate, de asemenea, în cadrul 
unei expoziții, realizări ale specia
liștilor pentru producerea unor 
piese de schimb, precum și pen
tru asimilarea de produse necesare 
desfășurării în bune condiții a pro
cesului productiv.

în cadrul dialogului purtat cu ca
drele de conducere, cu specialiștii, 
cu muncitorii, secretarul general al 
partidului a cerut să se acționeze 
cu toată răspunderea pentru atin
gerea într-un timp cit mai scurt a 
parametrilor proiectați, pentru îmbu
nătățirea continuă a calității produ
selor, pentru realizarea producției 
destinate exportului.

La încheierea vizitei, adresîn- 
du-se textiliștilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a felicitat pentru activi
tatea din această întreprindere mo
dernă.

Vizita în județul Olt s-a încheiat 
cu un moment solemn, cu profunde . 
rezonanțe în viața orașului : țjgz- 
velirea Monumentului Inde
pendenței realizat la indicația 
secretarului general al partidului, 
ca atîtea alte monumente care slă
vesc si cinstesc istoria milenară a 
patriei.

Impunătorul monument a fost 
înălțat în apropierea locului unde a 
fost ancorat, 
veac în urmă, 
peste Dunăre.

Monumentul, 
zi de sărbătoare, reamintește episo
dul marcant al luptei poporului ro
mân pentru libertate și independen
ță. pentru dezvoltare de sine stătă
toare — trecerea armatei române la 
sud de Dunăre pentru a participa 
la lupta împotriva forței otomane, 
pentru a consfinți, prin vitejia și 
eroismul ostașilor săi, independența 
României, proclamată la 9 mai 1877.

Mii de 
așezările 
costume, 
șurare a 
nități. De o parte și de alta a mo
numentului se aflau grupuri de pio
nieri.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost intîmpinați cu puternice și 
.îndelungate ovații. O formație alcă
tuită din militari, membri ai gărzi
lor patriotice și ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei a prezentat onorul. 
A fost intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România. Pionieri 
și șoimi ai patriei, tineri și tinere au 
oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

In atmosfera sărbătorească, pă
trunsă de alese simțăminte patrioti
ce, secretarul general al partidului 
a tăiat panglica inaugurală, dezve
lind Monumentul Independenței.

Au răsunat vii și îndelungi aplau
ze. puternice urale. A fost intonat 
cintecul drag inimilor noastre ..Parti
dul, Ceaușescu. România".

Pe placa de marmură se află în
scrise cuvintele „Inaugurat în pre
zența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a tova- 

cu mai bine de un 
podul de pontoane

dezvelit în această

locuitori ai orașului și din 
învecinate. în pitorești 

se aflau la locul de desfă- 
acestei emoționante solem-

rășeî academician doctqr inginer 
Elena Ceaușescu, mai 1985".

Compoziția sculpturală, înaltă de 
15 m, are înscrise pe partea centrală 
a soclului ce susține grupul statuar 
cuvinte de aleasă cinstire și puter
nică vibrație patriotică, aparținînd 
tovarășului Nicolae Ceaușescu :. „...O- 
pera făurită cu sîngele lor de gene
rațiile de la 1877 va străluci întot
deauna în istoria noastră națională 
ca una din cele mai mari izbînzi pe 
drumul libertății, progresului și in
dependenței".

Cele două basoreliefuri de pe păr
țile laterale ale soclului reprezintă 
trecerea Dunării de către armata 
română, aspecte din bătăliile purtate 
de ostașii români. Este redat podUl 
de vase construit peste Dunăre, 
parcurs de trupe și flancat de bărci 
cu ostași, întîmpinarea de către 
populație a armatei ce trece către 
pod, sprijinul acordat, prețuirea de
osebită a locuitorilor din această 
parte a României și din întreaga țară 
față de dorobanții, călărașii și roșio
rii, care au reînviat gloria străbuni
lor. Se află evocată, de asemenea, 
luarea cu asalt de către ostașii 
români a unei redute puternic în
tărite.

Compoziția sculpturală de pe soclul 
monumentului, realizat de un grup 
de artiști coordonat de Mircea Ștefă- 
nescu, ilustrează, prin plastica bron
zului, epopeea poporului român pen
tru independență și libertate, pentru 
demnitate națională.

A luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. care a spus :

Dragi tovarăși,
Aș dori să adresez calde felicitări 

realizatorilor acestui monument, care 
reamintește și va reaminti întotdea
una despre lupta eroică a soldaților, 
a poporului nostru pentru indepen
dență, pentru libertate, pentru for
marea națiunii și a statului național 
român.

Doresc, de asemenea, să adresez 
felicitări organizației județene de 
partid, tuturor celor care au contri
buit la realizarea acestui monument. 
Să păstrăm veșnic in memorie pe cei 
care s-au jertfit pentru libertatea și 
independența patriei !

Să facem totul pentru a înălța pe 
noi culmi de progres, spre comunism 
România liberă, independentă, in 
care poporul nostru să fie întotdea
una stăpin pe destinele sale 1

Cuvintele și îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost îndelung 
și puternic aplaudate, cei prezenți o- 
vaționînd pentru partid și secretarul 
general al partidului, pentru patria 
noastră liberă și independentă.

Solemnitatea a luat sfîrșit într-o 
atmosferă entuziastă, pătrunsă de 
puternic patriotism.

Luindu-și rămas bun de la cei pre
zenți, secretarul general al partidu
lui a indicat organelor locale de 
partid și de stat să acționeze pentru 
dezvoltarea în continuare a orașului, 
pentru amenajarea zonei unde se 
află amplasat Monumentul Indepen
denței, conferindu-se astfel acestei 
așezări frumusețea cuvenită.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Olt s-a 
constituit într-un fructuos dialog cu 
oamenii muncii din industrie, cu lu
crătorii ogoarelor și specialiști din 
agricultură, în cadrul căruia au fost 
stabilite măsuri de o deosebită în
semnătate pentru dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii, realizarea 
producției industriale, a exportului, 
creșterea susținută a eficienței eco
nomice în toate sectoarele de activi
tate. Mobilizați de orientările și în
demnurile secretarului general al 
partidului, lucrătorii din unitățile 
vizitate au asigurat pe conducătorul 
partidului și statului că vor munci 
temeinic pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin, pentru 
traducerea neabătută în viață a hotă- 
ririlor Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român.
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oprirea cursei
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Consiliul Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, întrunit in 
ședință plenară, dă o înaltă apreciere 
acțiunilor și inițiativelor întreprinse pe 
plan mondial de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru promovarea fermă a 
unei politici de pace, destindere, dezar
mare, securitate și colaborare între toate 
națiunile lumii, pentru înfăptuirea idea
lurilor de libertate, independență și 
progres ale tuturor popoarelor. Această 
strălucită activitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pătrunsă de cea mai mare 
grijă și răspundere pentru viața și liniș
tea popoarelor, pentru destinele civiliza
ției umane, se bucură de o înaltă stimă 
și considerație pe toate meridianele, 
președintele României intrînd în conști
ința omenirii ca o personalitate proemi
nentă a epocii contemporane, ca un Erou 
al păcii, ca un luptător neobosit pentru 
edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte, fără arme și războaie.

Plenara Consiliului Național al Frontului 
Democrației ți Unității Socialiste, desfășu- 
rindu-și lucrările intr-un moment de ma
ximă încordare in viața internațională, 
subliniază marea însemnătate a aprecierii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit că
reia problema fundamentală a zilelor noas
tre o constituie oprirea cursei înarmărilor 
ți trecerea la realizarea dezarmării, in pri
mul rînd a dezarmării nucleare, eliminarea 
pericolului de război - care, în condițiile 
acumulării unor mari cantități de 
ment atomic, s-ar transforma într-o 
trofă nucleară ce ar duce inevitabil 
trugerea vieții pe întreaga planetă.

puternică adeziune și 
deplină unanimitate, participanții la plenară 
- in deplin consens cu voința și aspira
țiile 'întregului nostru popor - se angajează 
ferm să acționeze strins uniți in jurul parti
dului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să facă totul pentru a 
se pune capăt înarmărilor, îndeosebi celor 
nucleare, pentru dezarmare, pentru asigu
rarea dreptului suprem al națiunilor, al 

I oamenilor la viață, la existență liberă ți 
demnă. Această nouă inițiativă a Frontului 
Democrației ți Unității Socialiste privind 
intensificarea luptei popoarelor pentru 
dezarmare și pace răspunde in egală mă
sură voinței și hotărîrii ferme 
noastre națiuni, năzuințelor 
tuturor țârilor lumii.

Profund îngrijorați de 
care îl reprezintă armele 
facem o datorie de conștiință din a sus
ține, din adîncul ființei noastre, poziția 
României, a președintelui Nicolae . ....................................
Ceaușescu In legătură cu tratativele de bați și femei, tineri și virstnici, pe

Intr-un spirit de

arma- 
catas- 
la dis-

a întregii 
și aspirațiilor

pericolul pe 
nucleare, ne

la Geneva dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii, exprimîn- 
du-ne încrederea că în cadrul acestor 
negocieri se vor depune toate eforturile 
și se va acționa cu luciditate și realism, 
cu înalt simț de răspundere — și de o 
parte, și de alta — în vederea realizării 
unor acorduri corespunzătoare, care să 
ducă Ia oprirea amplasării rachetelor 
americane cu rază medie de acțiune in 
Europa și a realizării contramăsurilor 
nucleare sovietice, la încetarea cursei 
înarmărilor, la oprirea militarizării spa
țiului cosmic.

Avînd în vedere situația deosebit de 
gravă din Europa, unde se află cea mai 
mare concentrare de armament nuclear, 
continentul care a dat cele mai mari 
jertfe în decursul istoriei, considerăm 
că, în momentul de față, se impune, mai 
mult ca oricind, să se facă totul pentru 
reducerea și înlăturarea armamentelor 
nucleare, a tuturor armelor de distru
gere în masă de pe continentul nostru 
și din întreaga lume.

Interesele vitale ale omenirii, învă
țămintele istoriei, concluziile ce se des
prind din cauzele care au dus la cea 
de-a doua conflagrație mondială, însăși 
rațiunea umană cer eforturi sporite 
pentru a bara evoluția evenimentelor 
spre confruntare și război, pentru asi
gurarea triumfului păcii și securității.

Profund încredințat că înfăptuirea cu 
succes a planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a țării 
noastre, a luminosului Program de edi
ficare a socialismului și comunismului 
pe pămîntul patriei este posibilă numai 
în condiții de pace și securitate interna
țională, de colaborare cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire socia
lă, Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, expri- 
mind hotărirea de a da un nou dina
mism întregii activități a poporului nos
tru în lupta pentru dezarmare și pace, 
adresează tuturor organizațiilor compo
nente, întregii națiuni vibranta chema
re de a milita neabătut pentru tradu
cerea in viață a politicii interne și ex
terne-a partidului și statului, care co
respunde în cel mai înalt grad intere
selor și aspirațiilor noastre fierbinți de 
pace, de progres și bunăstare.

Pornind de la aceste realități, 
participanții la plenară cheamă oa
menii muncii din întreaga țară, 
muncitori, -țărani, intelectuali, bar-

lui nostru de a acționa, împreună cu 
celelalte națiuni, cu forțele progre
siste, democratice și antiimperialiste 
de pretutindeni, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, realizarea dezar
mării, asigurarea securității și păcii 
în lume.

toți cetățenii patriei să-și unească 
glasul — în cadrul unor însuflețite 
manifestări publice, adunări popu
lare, demonstrații, marșuri ale pă
cii, mitinguri, simpozioane, confe
rințe, al altor acțiuni de masă — și 
să afirme cu putere voința poporu-

CETĂȚENI AI ROMÂNIEI SOCIALISTE !
Acționînd fără răgaz pentru înfăp

tuirea hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român, a 
mărețelor obiective de dezvoltare a 
patriei noastre în actualul cincinal și 
in perspectivă, pînă în anul 2000, 
pentru creșterea permanentă a 

SĂ NE PRONUNȚĂM FERM

bunăstării materiale și spirituale a 
celor ce muncesc, pentru înălțarea 
patriei pe culmile progresului și civi
lizației, să ne ridicăm cu toată ener
gia împotriva politicii de continuare 
a înarmărilor, pentru crearea unui 
climat de liniște și pace pe planeta 
noastră I
CA NEGOCIERILE DE LA GENEVA 

DINTRE UNIUNEA SOVIETICĂ Șl STATELE UNITE ALE AMERICII SĂ SE 
DESFĂȘOARE ÎN MOD CONSTRUCTIV, SĂ RĂSPUNDĂ AȘTEPTĂRI
LOR, ASPIRAȚIILOR Șl INTERESELOR NAȚIUNILOR LUMII, SĂ DUCĂ 
LA REALIZAREA UNOR ACORDURI CORESPUNZĂTOARE, SĂ DETER
MINE TRECEREA LA REDUCEREA ARMAMENTELOR NUCLEARE, PÎNĂ 
LA ELIMINAREA LOR TOTALĂ, LA OPRIREA MILITARIZĂRII COSMO
SULUI I

OAMENI AI MUNCII DIN INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ! 
îndeplinind în mod exemplar sarci

nile de plan pe acest an și pe între
gul cincinal, programele speciale 
privind dezvoltarea intensivă și mo
dernizarea economiei naționale, 
creșterea productivității, a calității și 
eficienței întregii activități, ne adu
cem contribuția la înflorirea continuă

ANIMAȚI DE ACESTE ÎNALTE IDEALURI, SĂ FACEM CUNOSCUTĂ 
ÎNTREGII OMENIRI VOINȚA NOASTRĂ FIERBINTE DE A TRĂI INTR-O 
LUME A PĂCII, ÎN CARE SĂ NE PUTEM CONSACRA ACTIVITATEA 
CREATOARE PROSPERITĂȚII ȚĂRII, BINELUI Și FERICIRII ÎNTREGULUI 
POPOR I

OAMENI DE ȘTIINȚĂ, ARTĂ ȘI CULTURA!
Contribuind din plin, prin activi

tatea voastră de concepție, la ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, la valorificarea superi
oară a materiilor prime, materiale
lor și energiei, la creșterea mai ac
centuată. a productivității muncii în 
industrie și agricultură, în toate

SĂ CEREM IN MODUL CEL MAI FERM OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ 
DE PRETUTINDENI CA MINUNATELE CUCERIRI ALE GENIULUI UMAN, 
ALE ȘTIINȚEI SI TEHNICII MODERNE SĂ NU FIE FOLOSITE IN SCO
PUL DISTRUGERII, SĂ NU SERVEASCĂ RĂZBOIULUI SI SĂ FIE PUSE 
NUMAI Șl NUMAI IN SLUJBA CAUZEI NOBILE A PĂCII, A OMULUI, 
A DEMNITĂȚII Șl FERICIRII LUI I

FEMEI DE LA ORAȘE ȘI SATE!
REPREZENTÎND O REMARCABILĂ FORȚĂ DINAMICĂ A SOCIE

TĂȚII NOASTRE SOCIALISTE, UNIȚI-VĂ Șl MAI PUTERNIC ENERGIILE 
CREATOARE PENTRU CA, ÎMPREUNĂ CU ÎNTREGUL POPOR, SĂ 
CONTRIBUIȚI LA PROGRESUL MULTILATERAL AL PATRIEI, LA CREȘ
TEREA, FORMAREA SI EDUCAREA NOILOR GENERAȚII. CA OAMENI 
Ai MUNCII, CA SOȚII Șl MAME ACȚIONAȚI CU ABNEGAȚIE Șl DĂ
RUIRE PENTRU ÎNFĂPTUIREA PĂCII, DEZARMĂRII Șl SECURITĂȚII, 
SINGURELE CARE POT ASIGURA LINIȘTEA CĂMINELOR VOASTRE, 
VIITORUL FERICIT Șl PAȘNIC AL COPIILOR VOȘTRI I

TINERI AI ROMÂNIEI SOCIALISTE !
Participînd, împreună cu întreaga 

noastră națiune, Ia continua dezvol
tare economică ți socială a patriei, 
Ia înfăptuirea pe pămîntul Româ
niei a celei mai drepte și umane

ÎN SPIRITUL POLITICII CONSTRUCTIVE SI PRINCIPIALE A PARTI
DULUI SI STATULUI NOSTRU, AL VIBRANTELOR ÎNDEMNURI SI 
ÎNFLĂCÂRATELOR CHEMĂRI ALE SECRETARULUI GENERAL AL PARTI
DULUI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ACȚIONAȚI CU ELANUL 
Și ENTUZIASMUL SPECIFICE VIRSTEI VOASTRE, CU RESPONSABILI
TATE REVOLUȚIONARĂ PENTRU A SE PUNE CAPĂT ACTUALEI ÎN
CORDĂRI DIN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ, PENTRU TRIUMFUL RAȚIU
NII, AL PĂCII SI COLABORĂRII EGALE ÎNTRE TOATE NAȚIUNILE, 
PENTRU FĂURIREA UNEI ...........  ~
POATĂ AFIRMA PLENAR, 
CUCERIRI ALE GENIULUI

Angajat cu toate forțele sale 
teriale și umane intr-un vast 
gram de dezvoltare, progres și bună
stare, poporul român își reafirmă nă
zuința fierbinte de pace, își exprimă

orînduiri, minunatul nostru tineret 
face în permanență dovada supre
mului său devotament față de patrie, 
partid și popor, față de cauza socia
lismului și comunismului.
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□ patriei, la întărirea independenței 
și suveranității sale, la sporirea 
prestigiului, internațional al României 
socialiste, a aportului ei la eforturile 
generale ale națiunilor lumii consa
crate înfăptuirii dezarmării, edificării 
unui climat de pace, colaborare și 
înțelegere.

ramurile și domeniile de activitate 
să facem totul ca știința, arta și 
cultura românească să slujească 
progresului și propășirii patriei, fău
ririi unei vieți tot mai înfloritoare, 
civilizației comuniste pe pămîntul 
României I

LUMI ÎN CARE TINĂRA GENERAȚIE SĂ SE 
PENTRU A DUCE MAI DEPARTE MARILE 
UMAN I

ma- 
pro-

nestrămutata convingere că, acțio- 
nînd unite, popoarele lumii pot pune 
capăt actualei politici de încordare, 
de înarmare, pot asigura triumful 
rațiunii, al destinderii, colaborării și 
înțelegerii internaționale.

SĂ NE UNIM FORȚELE ȘI SĂ FACEM 
TOTUL PENTRU A ASIGURA DREPTUL OA
MENILOR, AL NAȚIUNILOR LA VIAȚĂ, PACE, 
VALOAREA SUPREMĂ A ÎNTREGII UMANI
TĂȚI!

r

•

Consiliul Național al Frontului Democra
ției ți Unității Socialiste din Republica So
cialistă România, întrunit în ședință plena
ră la 23 mai 1985, în numele întregului po
por român, adresează un vibrant apel parti
delor și organizațiilor democratice, tuturor 
forțelor sociale - făuritorilor de bunuri ma
teriale ți spirituale, tineretului, femeilor, 
mișcărilor pentru pace, indiferent de con
cepțiile filozofice și religioase, guvernelor 
ți popoarelor din țările europene, S.U.A. și 
Canada, de a-și uni eforturile, de a ac
ționa cu înaltă răspundere pentru adopta
rea de măsuri practice, eficiente pentru o- 
prirea cursei înarmărilor, pentru trecerea 
la dezarmare, ți in primul rînd la dezarma
re nucleară, pentru asigurarea dreptului 
fundamental al popoarelor la dezvoltare 
liberă și independentă, la existență, la 
pace, la viață.

Vocația pașnică, constructivă a poporu
lui român, voința sa unanimă de a con
lucra cu toate statele ți popoarele, cu for
țele progresiste de pretutindeni, pentru 
dezarmare ți pace, iși găsesc o străluci
tă expresie in activitatea prodigioasă, pro
punerile ți inițiativele de puternic răsu
net pe toate meridianele lumii ale pre
ședintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Dind glas aspirațiilor și intereselor fun
damentale ale cetățenilor patriei noastre, 
idealurilor nobile ale umanității, demersu
rile ți acțiunile energice, perseverente ale 
președintelui țării pentru o largă colabo
rare internațională, pentru reluarea 
cursului destinderii, pentru dezarmare și 
pace sint de o covirșitoare însemnătate, în 
acest moment de răscruce din viața pla
netei, îndeamnă la rațiune și cheamă cu 
înflăcărare la încetarea fără întîrziere a 
cursei aberante a înarmărilor, trecerea la 
măsuri eficiente de dezarmare, și in pri
mul rînd la dezarmare nucleară, la fău
rirea unei lumi fără arme și fără războaie.

Continuarea cursei înarmărilor, alocarea 
unor sume tot mai mari in scopuri mili
tare, creșterea efectivelor trupelor, perfec
ționarea armamentelor, inclusiv a celor nu
cleare, amplasarea de noi rachete nuclea
re sporesc considerabil pericolul unui nou 
război mondial, care s-ar transforma inevi
tabil intr-un conflict nuclear ce ar nimici 
întreaga civilizație, inseși condițiile exis
tenței vieții pe planeta noastră. Inițierea și 
punerea în aplicare a unor programe de 
militarizare a spațiului cosmic reprezintă o 
fază deosebit de periculoasă a cursei înar
mărilor nucleare, măresc considerabil pe
ricolul catastrofei nucleare, cu consecințe 
incalculabile pentru întreaga omenire.

Poporul român - ca și toate celelalte po
poare - este profund îngrijorat de situa
ția gravă la care s-a ajuns in Europa, unde 
s-a acumulat un uriaș arsenal militar și 
de arme nucleare capabile să distrugă de 
mai multe ori nu numai continentul nos
tru, ci și întreaga omenire.*

Amplasarea de noi rachete nucleare în 
Europa, înfăptuirea programelor de moder
nizare și perfecționare a celor existente pun 
în cel mai grav pericol securitatea și în
săși existența popoarelor europene, cauza 
generală a păcii pe întreaga planetă.

Problema fundamentală a epocii con
temporane este oprirea cursei înarmărilor, 
îndeosebi a celor nucleare, trecerea la 
dezarmare, înlăturarea definitivă a armelor 
nucleare, asigurarea păcii in lume.

Poporul român este conștient că înfăp
tuirea programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a țârii, de ridicare continuă a 
gradului de civilizație și bunăstare, ca și 
realizarea, de altfel, a năzuințelor de pro
gres ale tuturor popoarelor nu se pot 
asigura decit printr-o politică de destin
dere și pace, de dezarmare ți colaborare 
internațională.

Frontul Democrației ți Unității So
cialiste - cel mai larg și reprezentativ 
organism democratic din România - 
adresează partidelor ți organizațiilor 
democratice, progresiste, organizațiilor 
de masă ți obștești, guvernelor, tuturor 
popoarelor din țările europene, din 
Statele Unite ale Americii ți Canada, 
tuturor celor care se pronunță împo
triva războiului, pentru pace, chemarea 
de a acționa, intr-o deplină unitate, 
pentru oprirea amplasării pe conti
nentul nostru a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune ți eliminarea 
oricăror arme nucleare din Europa ți 
din întreaga lume.

Nimeni nu poate să stea pasiv in 
fața gravului pericol care planează 
asupra Europei ți a întregii lumi, asu
pra viitorului popoarelor. Luarea unei 
poziții hotărite împotriva înarmărilor, a 
continuării amplasării de rachete nu
cleare în Europa constituie un factor 
de importanță primordială pentru opri
rea cursului evenimentelor spre catas
trofa nucleară.

Ne adresăm in mod deosebit partidelor 
ți organizațiilor politice, guvernelor și po
poarelor din țările europene unde sint am
plasate rachete nucleare ți ar urma a fi 
amplasate altele noi, cu chemarea ca, 
ținind seama de răspunderea mare, hotări- 
toare ce o au față de soarta popoarelor 
lor, a păcii in Europa ți in lume, să acțio

neze energic pentru oprirea instalării de 
noi rachete nucleare pe teritoriile țărilor lor 
ți retragerea celor existente. Aceasta ar 
constitui o contribuție imensă adusă de 
popoarele respective Ia eliberarea conti
nentului de arme nucleare, la înfăptuirea 
dezarmării și păcii, a unei adevărate 
securități pentru toate statele și popoarele 
europene. Europa nu are nevoie de arme 
de distrugere in masă I Ea are nevoie de 
pace, de un climat de largă colaborare 
pentru ca popoarele sale să se dezvolte 
libere, să creeze noi valori materiale și spi
rituale, să-ți aducă ți pe mai departe con
tribuția la progresul ți civilizația întregii 
omeniri.

Din aspra lecție a istoriei celui de-al 
doilea război mondial, popoarele, ți in pri
mul rînd cele europene, au desprins 
adevărul că victoria împotriva fascismului, 
plătită cu grele jertfe materiale ți umane, 
a putut fi dobindită numai datorită realizării 
unei largi coaliții de state și popoare, a 
angajării in luptă a tuturor forțelor pro
gresiste, patriotice, antifasciste.

Pentru a preintimpina izbucnirea 
unui nou război mondial este necesar 
să realizăm, pînă nu este prea tirziu, 
pînă nu au început să cadă primele 
bombe atomo-nucleare, o largă uni
tate a forțelor antirăzboinice. Frontul 
Democrației și Unității Socialiste chea
mă toate forțele iubitoare de pace de 
pretutindeni, in numele popoarelor 
noastre, să trecem peste orice alte 
considerente, să acționăm cu hotărire 
pentru oprirea cursului periculos al e- 
venimentelor, pentru înfăptuirea unor 
măsuri efective de dezarmare, și in 
primul rînd de dezarmare nucleară.

România, ca de altfel toate statele eu
ropene ți alte state ale lumii; a salutat ca 
un fapt pozitiv începerea negocierilor 
sovieto-americane de la Geneva cu privire 
la armamentele nucleare ți cosmice. Dar 
începerea negocierilor nu înseamnă ți 
soluționarea problemelor deosebit de grave 
din viața conținentului nostru. Rezultatele 
primei runde a acestor negocieri nu cores
pund incă speranțelor ți așteptărilor po
poarelor.

Ne exprimăm solidaritatea deplină ți 
sprijinim amplele mișcări pentru pace, an
tirăzboinice din Europa și din întreaga 
lume, care cer măsuri eficiente pentru în
cetarea cursei înarmărilor, a dezvoltării ar
melor nucleare și militarizării spațiului cos
mic, și se pronunță cu hotărire pentru re
luarea cursului spre destindere ți colabo
rare internațională.

In concordanță cu aspirațiile fundamen

tale ale popoarelor europene ți din întrea
ga lume, ne adresăm guvernelor S.U.A. ți 
U.R.S.S. ca la negocierile de la Geneva 
ambele părți să manifeste voința politică 
de a desfășura tratative in spirit construc
tiv, prin concesii și de o parte și de alta, 
în vederea realizării unor acorduri cores
punzătoare care să ducă la încetarea 
cursei înarmărilor, la reducerea armamen
telor nucleare pînă la eliminarea lor totală, 
la oprirea militarizării spațiului cosmic.

Stă in puterea și capacitatea forțe
lor progresiste, a partidelor democra
tice, a mișcărilor pentru pace, a tu
turor popoarelor de a determina, prin 
largi acțiuni de masă, să se întreprin
dă ca un prim pas măsura de înce
tare, cel puțin pe perioada tratative
lor de la Geneva, a experimentării și 
producerii de noi armamente nuclea
re, a amplasării rachetelor nucleare a- 
mericane cu rază medie de acțiune și 
a realizării contramăsurilor nucleare 
sovietice, a oricăror acțiuni de milita
rizare a spațiului cosmic. Continuarea 
amplasării armelor nucleare, acumu
larea de noi mijloace de distrugere in 
masă, la adăpostul tratativelor, ar e- 
chivala de fapt cu o încercare de li
niștire a opiniei publice, a popoare
lor, de a se continua cursa înarmă
rilor.

Salutăm inițiativa Uniunii Sovietice pri
vind instituirea moratoriului unilateral asu
pra amplasării rachetelor sale cu rază 
medie de acțiune in Europa și suspenda
rea înfăptuirii altor măsuri pînă în luna no
iembrie 1985. Aceasta constituie o contri
buție constructivă la desfășurarea negocie
rilor, o expresie a spiritului de bunăvoin
ță ce trebuie să caracterizeze eforturile 
pentru realizarea unor înțelegeri corespun
zătoare. Ne adresăm guvernului, partidelor 
politice, opiniei publice din Statele Unite 
ale Americii să se alăture acestei iniția
tive și să întreprindă măsuri similare. A- 
ceasta ar fi o dovadă a responsabilității 
față de cauza păcii, a destinelor umani
tății și ar avea o mare influență asupra 
climatului politic pe plan european și mon
dial, ar imprima tratativelor de la Geneva 
un curs constructiv.

Pornind de la gravitatea și complexita
tea problemelor din Europa, de la rolul 
hotăritor al popoarelor continentului de a 
fi făuritoarele propriului lor destin, le a- 
dresăm chemarea de a face totul, de a 
acționa pentru ca toate statele europene
- îndeosebi cele participante la Tratatul 
de la Varșovia și cele membre ale N.A.T.O.
- să se întîlnească și să contribuie, intr-o 

formă sau alta, Ia realizarea unor acor
duri corespunzătoare in cadrul negocieri
lor de la Geneva, care să ducă la înlătu
rarea rachetelor cu rază medie de acțiu
ne, a celorlalte armamente nucleare de pe 
continent.

In lupta noastră comună pentru salvgar
darea păcii, pentru eliberarea omenirii de 
coșmarul războiului, să desfășurăm ample 
manifestări de natură să contribuie la in
tensificarea activității în organismele și con
ferințele internaționale consacrate dezarmă
rii de la Geneva și Viena, pentru desfă
șurarea și încheierea cu rezultate cît mai 
bune a Conferinței pentru securitate, încre
dere și pentru dezarmare de la Stock
holm.

Să acționăm cu toată hotărirea pen
tru dezvoltarea conlucrării multilatera
le in Balcani, pentru transformarea a- 
cestei regiuni într-o zonă a păcii și 
colaborării, fără arme nucleare și baze 
militare străine. înfăptuirea unor ase
menea zone denuclearizate și în nor
dul și centrul Europei, precum și in alte 
regiuni ale lumii, ar avea o mare în
semnătate pentru asigurarea păcii, 
pentru creșterea încrederii, slăbirea 
încordării internaționale.

Să facem larg cunoscut adevărul 
confirmat de savanți de renume mon
dial și susținut de personalități de 
frunte ale vieții politice și sociale că 
armele nucleare nu pot asigura 
securitatea popoarelor, ci, dimpotrivă, 
sporesc primejdia pentru viața aces
tora, a însăși existenței umanității. Să 
conlucrăm strins pentru a determina 
ca minunatele cuceriri ale geniului 
uman, ale științei și tehnicii moderne 
să fie puse in slujba păcii și progresu
lui, a vieții, și nu a distrugerii și războ
iului. Să facem totul, dragi prieteni de 
pretutindeni, pentru a opri militarizarea 
spațiului cosmic, pentru a păstra pla
neta noastră așa cum a lăsat-o na
tura, pentru a păstra Universul liber 
de orice arme nucleare.

Progresul economico-social al tuturor ță
rilor, inflorirea personalității umane, asigu
rarea drepturilor fundamentale ale oameni- 

1 lor la muncă, la viață, la pace, crearea 
climatului necesar înfloririi științei, culturii, 
învățămîntului nu pot rodi decit pe terenul 
fertil al colaborării pașnice, al libertății și 
independenței națiunilor, al făuririi unei 
lumi fără arme și fără războaie. Pentru 
înfăptuirea acestui nobil ideal, adresăm 
chemarea ca popoarele să acționeze pen
tru adoptarea unor măsuri de înghețare a 

cheltuielilor militare, de trecere la redu
cerea anuală a acestora cu 5-10 la sută, 
la incheierea unor acorduri pentru redu
cerea efectivelor trupelor, chiar in anul 
acesta, cu 10 la sută, ale țărilor aparținind 
celor două alianțe militare și ale celorlalte 
țări, ceea ce ar micșora povara grea a 
cheltuielilor care apasă pe umerii popoa
relor. Fondurile obținute prin reducerea bu
getelor militare să fie alocate pentru înfăp
tuirea programelor de dezvoltare econo
mico-socială a fiecărei țări, pentru înlătu
rarea subdezvoltării și înapoierii economice.

In numele poporului român, Frontul De
mocrației și Unității Socialiste face apel la 
guvernele și popoarele din țările socialiste 
participante la Tratatul de la Varșovia de 
a lua inițiativa să reducă, unilateral, efec
tivele militare cu 10 la sută. Aceasta ar 
demonstra in fața întregii omeniri voința 
de pace a țărilor socialiste, înalta lor răs
pundere față de destinele umanității, ar 
exercita o puternică influență pozitivă asu
pra largului front al mișcării pentru pace, 
asupra opiniei publice din Europa și din 
lume. Prin ample acțiuni, aceste forțe iubi
toare de pace pot determina guvernele 
țărilor membre ale N.A.T.O. și ale celor
lalte țări să răspundă prin măsuri similare 
la această inițiativă.

înfăptuirea măsurilor de reducere a bu
getelor militare, a efectivelor trupelor nu 
este de natură să afecteze echilibrul ne
cesar al forțelor. Este insă în interesul fie
cărui popor, al tuturor națiunilor ca un 
asemenea echilibru să fie realizat nu pe 
seama sporirii armamentelor și efectivelor 
militare, ci printr-un nivel cit mai scăzut al 
acestora.

Frontul Democrației și Unității So
cialiste din Republica Socialistă Româ
nia adresează clasei muncitoare, țără
nimii, celorlalte categorii sociale, ti
nerilor care visează la un viitor 
luminos, mamelor care veghează la 
creșterea și educarea copiilor, vetera
nilor războiului antifascist, oamenilor 
de știință și cultură, participanților la 
uriașele mișcări pentru pace, tuturor 
cetățenilor din Europa și din întreaga 
lume, indiferent de convingerile filo
zofice și religioase, apelul solemn de 
a acționa ferm, în deplină unitate, cu 
înaltă răspundere istorică, pentru eli
berarea omenirii de coșmarul unui 
cataclism nuclear.

Ne exprimăm deplina convingere că 
stă in puterea popoarelor să asigure 
afirmarea politicii de dezarmare, de 
destindere, pace și largă cooperare 
internațională.
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DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR

Cuvîntul tovarășului Andrei Neagu
în decursul multimilenarei 

sale istorii — a arătat vorbito
rul — poporul român a trecut 
prin numeroase momente de 
răscruce, cind i-au îost grav 
amenințate libertatea și dreptul 
însuși la existentă. In astfel de 
momente, el și-a unit toate 
forțele și s-a ridicat la luptă, 
opunindu-se primejdiei ca un 
zid de nepătruns.

Evocînd experiența celui 
de-al doilea război mondial, 
care a demonstrat că numai 
prin unirea tuturor forțelor 
coaliției antihitleriste, în cadrul 
căreia România a ocupat un loc 
important, a putut fi obținută 
victoria asupra forțelor negre 
ele fascismului, vorbitorul a 
spus : Nouă, veteranilor din cel 
de-al doilea război mondial, ne 
provoacă o vie îngrijorare fap
tul că, în prezent, omenirea 
este grav amenințată de pri
mejdia unui război nuclear dis
trugător pentru întreaga civili
zație, pentru însăși viata pe 
planeta noastră. De aceea, 
acum, cînd întregul nostru po
por este preocupat ca prin 
munca sa liberă și pașnică să 
ridice necontenit nivelul de 
trai material și spiritual, Româ
nia socialistă, președintele său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, proeminentă personali
tate politică a lumii contempo
rane, strălucit promotor al mă
rețelor idealuri ale păcii și co
laborării între toate popoarele, 
consideră că dezarmarea, și în 
primul rînd dezarmarea nu
cleară, asigurarea păcii în lume 
reprezintă problema fundamen
tală a epocii noastre, pentru 
rezolvarea căreia trebuie unite

Cuvîntul tovarășului Mihail Guran
Fundamentate pe orientările 

și indicațiile de excepțională în
semnătate date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al Ill-lea al F.D.U.S., documen
tele supuse dezbaterii Plenarei 
Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste exprimă afirmarea eloc
ventă a rolului Consiliului Na
țional al F.D.-U;S> de .coordona
tor al activității tuturor organi
zațiilor componente în opera de 
dezvoltare economico-socială a 
țării. în spiritul hotărîrilor sta
bilite de cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului, în manifes
tarea voinței de pace a poporu
lui nostru, a adeziunii sale de
pline fată de politica externă a 
partidului si statului nostru.

Exprimăm cu emoție — a spus 
vorbitorul — sentimentele de 
profundă mîndrie și recunoștin
ță ale oamenilor muncii, mem
bri ai sindicatelor, față de făuri
torul de geniu al acestei politici, 
înflăcăratul patriot și revoluțio
narul temerar, personalitate 
eminentă a lumii contemporane, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Strălucitele inițiative si acțiu
nile politicii externe românești, 
purtind amprenta gindirii sale 
clarvăzătoare, a înaltului uma
nism și răspunderii pentru cauza 
păcii si înțelegerii între popoare, 
situează pe marele si iubitul 
nostru conducător in conștiința 
umanității, ca erou al păcii ce a 
adus României un larg prestigiu, 
respect si admirație pe toate 
meridianele.

Omagiem cu toată căldura ini
milor noastre, cu profund res
pect contribuția deosebită a to
varășei Elena Ceaușescu. mili
tant de frunte al partidului nos
tru. personalitate științifică de 
înalt prestigiu international, la

Cuvîntul tovarășei
Plenara Consiliului Național 

al Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste are loc in 
atmosfera de puternică anga
jare politică, revoluționara, eu 
care întregul popor intimpină, 
prin eroice fapte de muncă, im- 
plinirea a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, de cind 
în fruntea partidului vă atlați 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului ro
mân, înflăcărat patriot revolu
ționar. personalitate proemi
nentă a lumii contemporane.

Dezideratele păcii și ale co
laborării internaționale, străda
niile și eforturile necontenite pe 
care le depune România so
cialistă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru ca in lume 
să domnească pacea, securita
tea, să triumfe rațiunea — a 
relevat vorbitoarea — sînt izvo- 
rite direct din inimile întregu
lui popor, ale tuturor femeilor, 
mamelor, ce nu-și pot dori alt 
țel mai înalt decît pace pentru 
copiii și familiile lor. Chema
rea adresată de Frontul Demo
crației și Unității Socialiste or
ganizațiilor sale componente, 
în vederea intensificării acțiu
nilor menite să oprească cursa 
înarmărilor, pentru a se asigura 
în lume înfăptuirea dezarmării, 
edificarea unui climat de pace, 
colaborare și înțelegere, a pro
dus un viu ecou în conștiința 
noastră.

Răspunzînd înflăcăratelor în
demnuri ale președintelui țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Chemării Frontului Democrației 
și Unității Socialiste — a spus 
vorbitoarea — Consiliul Națio
nal aj Femeilor, milioanele de 
femei* din țara noastră vor par
ticipa, in continuare, cu și mai 
multă însuflețire, la noi și am
ple acțiuni pentru stoparea es
caladei Înarmărilor, la marșuri, 
adunări și mitinguri, în între
prinderi. instituții, unități de 
cultură și invățămînt. la mani
festări cultural-educative, re- 
afirmindu-și astfel, cu tărie și 

eforturile tuturor popoarelor, 
ale tuturor forțelor progresiste 
din lume. Am reținut cu 
profund interes clarvăzătoarea 
apreciere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că. în uriașa bătălie 
pentru salvgardarea păcii, po
poarele mici și mijlocii, toate 
popoarele pot avea un rol hotă- 
ritor, înlăturîndu-se astfel pe
ricolul unei catastrofe nucleare 
și asigurîndu-se viața genera
țiilor actuale și a generațiilor 
viitoare.

în aceste condiții, noi. foștii 
luptători și veterani de război, 
care am luptat cu arma în 
mină pentru zdrobirea fascis
mului, avem încă vii în memo
rie și în inimă imaginile si
nistre ale crimelor și ororilor 
hitleriste. Ca participant ne
mijlociți, ca oameni care cu
noaștem din proprie experiență 
ce înseamnă războiul, conside
răm că este o înaltă obligație 
de conștiință să transmitem ge
nerațiilor tinere, urmașilor 
noștri, mărturii despre zgudui
toarele zile ale războiului, des
pre primejdia pe care o repre
zintă astăzi pentru omenire 
accelerarea cursei înarmărilor, 
pregătirile militare și existența 
focarelor de conflict din diferi
te zone ale lumii.

Exprimînd totala și fierbintea 
noastră adeziune față de Che
marea și Apelul supuse dezba
terii și aprobării noastre, sin- 
tem ferm hotărîți ca și în vii
tor să acționăm cu toate for
țele noastre pentru înlăturarea 
primejdiilor care amenință 
munca pașnică și viața po
poarelor,- pentru victoria uria
șului front al păcii.

afirmarea politicii externe ro
mânești de pace si colaborare 
cu toate țările si popoarele 
lumii.

Chemarea Consiliului Națio
nal al F.D.U.S. către toate or
ganizațiile componente vine în 
întâmpinarea voinței clasei 
noastre muncitoare, a întregului 
popor de a-și afirma în fața în
tregii lumi năzuința fierbinte 
de a munci în pace, de a-și făuri 
viitorul luminos într-o lume 
ferită de norii amenințători ai 
războiului, de pericolul unei 
catastrofe nucleare ce ar duce 
la distrugerea civilizației u- 
mane.

Puternic însuflețite de aceas
tă vibrantă chemare, sindicate
le vor acționa, împreună cu ce
lelalte organizații de masă și 
obștești din cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste. pentru organizarea unor 
ample manifestări de masă prin 
care oamenii muncii să dea glas 
voinței lor de a lupta neabătut 
pentru trecerea la dezarmare, 
și in primul rind la dezarmare 
nucleară, pentru făurirea unui 
climat de destindere și securi
tate in Europa și in întreaga 
lume.

Referindu-se la activitatea e- 
chipelor de control al oameni
lor muncii, la realizări și mi
nusuri în munca acestora, vor
bitorul a spus în încheiere: 
Trăgind învățămintele necesa
re din neajunsurile care mai 
persistă în activitatea noastră, 
șubliniate și in raportul pre
zentat plenarei, sindicatele vor 
adopta măsuri ferme pentru mai 
buna organizare și desfășurare,- 
pentru creșterea eficientei con
trolului efectuat de oamenii 
muncii.

Diamanta Laudoniu
fermitate, voința de a trăi în 
pace, într-o lume mai bună și 
mai dreaptă, fără arme și fără 
războaie.

In întreaga noastră activitate, 
noi, femeile din România so
cialistă, urmăm neabătut lumi
nosul exemplu al tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic 
și de stat, care, în fruntea Co
mitetului Național Român „Oa
menii de știință și pacea", mili
tează cu consecvență și dăruire 
pentru edificarea unei lumi in 
care să triumfe pacea, în care 
știința să fie pusă în slujba pro
gresului. pentru apărarea valo
rilor civilizației, ceea ce i-a a- 
dus respectul și admirația sta
tornică ale oamenilor de știință 
și cultură din întreaga lume.

Consiliul Național al Fe
meilor. organizațiile de femei 
din patria noastră vor adresa 
organizațiilor de femei de pre
tutindeni apeluri pentru a ne 
uni forțele mai strinS pentru a 
apăra dreptul la pace, la viață 
al soților și copiilor noștri, pen
tru a elibera definitiv omeni
rea de .pericolul, războaielor.

Referindu-se la raportul Con
siliului Național al F.D.U.S. 
privind creșterea eficientei con
trolului exercitat de oamenii 
muncii, vorbitoarea a prezentat 
sarcinile ce revin Consiliului 
Național al Femeilor în acest 
domeniu pentru apărarea și con
solidarea continuă a proprietății 
socialiste, pentru buna gospodă
rire a valorilor încredințate de 
societate unităților economice. 
Asigurăm plenara, pe dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că mișcarea 
de femei va face totul pentru 
aplicarea măsurilor ce vor fi a- 
doptate, pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii ac
tivități, astfel incit să ne spo
rim contribuția Ia înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al Pârtidului Comunist Ro
mân. pentru înflorirea continuă 
a patriei noastre, pentru spo
rirea prestigiului internațional 
al României socialiste.

Cuvîntul tovarășului
Vă rog să-mi îngăduiți să 

adresez. în numele Comitetului 
Central și al celor peste patru 
milioane de membri ai Organi
zației Democrației si Unității 
Socialiste, cel mai fierbinte 
omagiu marelui 'patriot si revo
luționar aflat de două decenii în 
fruntea partidului și a tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. fău
ritorul si promotorul prestigios 
al întregii politici interne si ex
terne a statului nostru, omul 
care a știut să confere întregu
lui proces de construire a noii 
orînduiri sociale pe Dămîntul 
patriei dimensiunile unei opere 
de grandioasă renaștere națio
nală și semnificațiile unei trans
formări istorice radicale, epocă 
pe care cu îndreptățită mindrie 
poporul nostru o numește „Epo
ca Ceaușescu".

Viața, desfășurarea însăși a e- 
venimentelor internaționale con
firmă, zi de zi. valoarea princi
pială, realismul si caracterul 
constructiv al concepției pe care 
o promovează președintele 
României socialiste in toate ma
rile probleme care confruntă 
astăzi omenirea — a spus vor
bitorul. subliniind : Gîndirea si 
acțiunea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se caracterizează 
printr-un profund umanism, 
printr-un înalt spirit de justiție 
și au in centrul lor problema 
fundamentală a epocii noastre : 
oprirea cursei înarmărilor. în 
primul rînd a celor nucleare, 
trecerea la dezarmare, reinstau- 
rarea încrederii între state și 
promovarea unei politici noi. 
pătrunsă de maximă răspundere 
fată de soarta păcii, respectarea 
dreptului fundamental al oame
nilor de pretutindeni — dreptul 
la viată !

Sprijinim întru totul această 
politică izvorîtă din grija 
nețărmurită a conducătorului 
nostru înțelept Si iubit pentru 
viitorul patriei, pentru soarta 
măreței opere de construcție re-

Cuvîntul tovarășului
Permiteți-mi ca, de la această 

înaltă tribună, să exprim, în 
numele Uniunii scriitorilor — 
ca organizație componentă a 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste — totala adeziune 
la documentele prezentate ple
narei, văzînd in acestea o nouă 
și grăitoare mărturie a politicii 
promovate consecvent de Româ
nia socialistă, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, politică afla
tă in nobila slujbă a păcii, a 
vieții și liniștii popoarelor, a 
împlinirii năzuințelor de bine, 
de frumos ale întregii umani
tăți.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Putem afirma cu hotărîre 
că nu a fost o acțiune in spri
jinul păcii și al dezarmării care 
să nu fi- avut, drept una din 
forțele ei spirituale, și contri
buția scriitorilor, a creatorilor 
de valori de pretutindeni, apor
tul lor la educarea maselor în 
aspirația lor la conviețuirea li
beră, demnă, într-un climat de 
pace activă, cu toate popoarele 
lumii. Literatura este o mare 
speranță a umanității, niciodată 
pierdută, niciodată apusă, lite
ratura poate ridica punți de le
gătură cu întregul univers, 
conciliind pe om cu natura vi
tregă, cu primejdiile amenință
toare, cu toți ceilalți oameni. 
Misiunea ei cardinală este de 
a-1 stimula, către trăirea inten
să, în solidaritate cu toți se
menii, pe planeta albastră care 
îi aparține.

Alături de, întregul popor, 
scriitorii români, pe care ii re
prezint aici, sînt profund recu
noscători partidului, secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru în
treaga politică internă și ex
ternă realistă, științifică, uma
nistă și prospectivă, pentru cli
matul democratic instituționali- 
zat în care ne desfășurăm acti
vitatea de creație. Sîntem mar
tori și participanți ai unui timp 
de rodnice împliniri, de fapte 
eroice, de înflorire a patriei. Ne 
exprimăm ferm hotărîrea ca, 
prin arta noastră, să slujim a-

Cuvîntul mitropolitului Teoctist Arăpaș
Asemenea tuturor fiilor pa

triei. șl noi. slujitorii cultelor 
— a spus vorbitorul — nutrim 
convingerea nestrămutată că 
avem la cirma națiunii noastre 
conducătorul care poartă neabă
tut crezul și voința poporului 
român, din mijlocul căruia s-a 
ridicat, veghind pururea, cu 
inima și cugetul înaripate, pen
tru rostuirea fericită și înțe
leaptă a țării, pentru soarta 
păcii și a vieții în întreaga 
omenire.

Strămoșeasca vocație de pace 
a poporului român se afirmă 
acum în mod plenar pe toate 
meridianele globului prin înțe
lepciunea, dăruirea și conștiința 
pilduitoare ale mult stimatului 
președinte al României, domnul 
Nicolae Ceaușescu, care și-a 
cucerit o binemeritată recu
noaștere mondială ca erou al 
păcii.

Pentru tot ceea ce ați făcut 
și faceți întru fericirea și pro
pășirea neamului nostru, întru 
statornicirea păcii și bunei con
viețuiri între toate națiunile, vă 
exprimăm profunda noastră re
cunoștință și admirație și vă 
asigurăm, mult stimate domnule 
președinte, că și noi nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
sprijini in mod activ titanica 
dumneavoastră strădanie.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Biserica Ortodoxă Româ
nă, ca membră a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
a aflat cele mai potrivite mij
loace pentru a contribui cu toa
te posibilitățile sale la înfăp
tuirea generoaselor hotârîri ale 
acestui for al întregului nostru 

Constantin Arseni 
voluționară în care ne-am an
gajat cu toată ființa noastră, 
pentru respectarea inestimabile
lor valori ale civilizației națio
nale și universale.

Susținem cu hotărîre poziția 
exprimată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in legătură cu trata
tivele de la Geneva dintre Uniu
nea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii si ne manifestăm 
speranța că realismul si lucidi
tatea. spiritul de răspundere 
pentru viata popoarelor din Eu
ropa și din întreaga lume vor 
învinge, că se va opri amplasa
rea rachetelor cu rază medie de 
acțiune pe continent si se va 
trece la retragerea și distruge
rea celor existente, că se va re
nunța la militarizarea spațiului 
cosmic.

Membrii organizației noas
tre vor participa activ la 
toate marile mișcări si acțiuni 
de masă la care se referă Che
marea Consiliului National al 
Frontului Democrației si Unită
ții Socialiste și Apelul pentru 
dezarmare si pace, afirmîndu-și 
astfel răspicat cuvîntul împotri
va războiului. în favoarea 
dezarmării și păcii ; ei îsi vor 
face pe deplin datoria la locul 
de muncă, consacrîndu-si toate 
forțele îndeplinirii sarcinilor de 
plan pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru a pune temelii 
trainice înfăptuirii hotărîrilor de 
importantă istorică ale Congre
sului al Xllî-lea al partidului.

Ne angajăm în fata dumnea
voastră. mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în 
fata Consiliului Național al 
Frontului Democrației si Unită
ții Socialiste, că Organizația De
mocrației și Unității Socialiste 
vă va urma cu devotament si 
credință in tot ceea ce gînditi si 
întreprindeți spre binele patriei,, 
pentru a apăra munca pașnică 
a poporului nostru, pentru a 
salva pacea umanității si viata 
oamenilor de pretutindeni !

Alexandru Bălăci
ceasta epocă de aur a istoriei 
noastre, „Epoca Ceaușescu", să 
ne sporim contribuția la imbogă- 
tirea patrimoniului cultural al 
poporului. Fiind conștienți de 
greul tribut plătit de omenire 
producției de arme, care ar 
putea să anihileze în citeva cli
pe însăși existenta omenirii — 
a subliniat vorbitorul — consi
derăm că imperativul momentu
lui pe care ii trăim este de a 
cere ca toate forțele sociale să 
acționeze prin mijloacele lor 
specifice pentru interzicerea tu
turor formelor de învrăjbire și 
ură între națiuni, să determine 
acțiuni concrete ale statelor și 
guvernelor pentru instituirea 
unor măsuri reale de dezarmare, 
securitate si pace. Nu vom uita 
niciodată memorabilele cuvinte 
rostite de dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la lucrările 
Marii Adunări Naționale: ..Ome
nirea va judeca activitatea fie
cărui guvern, a fiecărui stat, a 
fiecărui conducător politic nu 
după vorbe, ci după fapte, după 
energia cu care militează pen
tru eliberarea popoarelor vde 
povara cheltuielilor militarejde 
coșmarul unui mare război mon
dial nimicitor, pentru realizarea 
unei lumi a păcii si a secu
rității. a bunăstării si a fericirii 
tuturor popoarelor".

Apelul pentru pace si dezar
mare al Frontului Democrației 
și Unității ’Socialiste exprimă și 
el această orientare minunată a 
președintelui tării, această vo
cație de pace a poporului român, 
voința sa de a face ca pacea si 
cooperarea să devină trăsături 
cardinale ale vieții Internationa
le contemporane.

întregul front scriitoricesc, se 
spune în încheierea cuvintului, 
Iși afirmă deplina angajare 
pentru ca prin opera sa de crea
ție. prin ceea ce înfăptuiește el 
pentru sporirea tezaurului de 
civilizație al poporului român 
să servească marile idei ale Che
mării și Apelului ce le vom 
adopta astăzi.

popor. în acest spirit, salutăm 
cu bucurie marile și valoroasele 
inițiative spre rezolvarea bunu
lui suprem al omului de tot
deauna și de pretutindeni — 
viața, pacea.

Chemarea lansată astăzi de 
Consiliul Național al Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste va găsi, sîntem convinși, 
un larg ecou în rîndul slujito
rilor Bisericii noastre și vă ru
găm să fiți sigur că și de a- 
ceastă dată vom face tot ceea 
ce ne stă in putință pentru a 
contribui la înfăptuirea acestor 
deziderate arzătoare ale întregii 
omeniri.

Bucurindu-se de climatul li
bertății religioase, pentru care 
aducem cele mai respectuoase 
mulțumiri domnului președinte 
Nicolae Ceaușescu, cultele din 
tara noastră iși unesc eforturile 
și, în deplină frățietate, organi
zează periodic conferințe inter- 
teologice, sprijinind cu hotărîre 
politica de stat pentru pace și 
colaborare, pentru dezarmare și 
făurirea unei lumi fără războaie.

Ca toți fiii harnicului nostru 
popor, trăim clipe de mîndrie 
patriotică atunci cind participăm 
în diferite organisme mondiale 
creștine și constatăm ecoul larg 
al inițiativelor și acțiunilor de 
dezarmare și pace ale României, 
ale dumneavoastră, mult stimate 
domnule președinte.

Din aceeași conștiință a slu
jirii păcii, ne exprimăm depli
nul nostru sprijin fată de Ape
lul pentru dezarmare si pace al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

Cuvîntul tovarășului Ladislau Hegedus
Toți cei care și-au consacrat 

viața propășirii culturale, care 
cred că educația prin interme
diul artei poate face omul mai 
bun, mai drept, adică OM. sub
scriu, cu întreaga lor ființă, la 
mărețele idei de profund uma
nism cărora, neîncetat, de la 
Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român și pînă 
astăzi, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-a dat înaltul sta
tut al politicii românești de 
pace, colaborare, respect pentru 
toate popoarele lumii—a arătat 
vorbitorul. Cel mai iubit fiu al 
poporului român se bucură de 
un prestigiu tot mai larg pe toa
te meridianele lumii, se identi
fică în conștiința miliardelor de 
locuitori ai acestei planete cu 
strălucitele inițiative de pace, de 
stăvilire a cursei înarmărilor, de 
lichidare a cumplitei amenințări 
nucleare, de promovare a drep
turilor popoarelor la bunăstare 
și fericire, al căror promotor 
neclintit, înțelept și de cea mai 
înaltă recunoaștere internațio
nală este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Izvorite nemijlocit din con
cepția consecventă a președin
telui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind pro
blema fundamentală a lumii 
contemporane, din hotărîrile și 
documentele istoricului Congres 
al XIII-lea al partidului. Che
marea Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, ca și Apelul pen
tru dezarmare și pace vor da un 
nou impuls luptei neabătute 
pentru pace în care s-au anga
jat, ca un singur om, întreaga

Cuvîntul tovarășului Constantin Lupulescu
în numele minerilor din Va

lea Jiului, al tuturor locuitori
lor județului Hunedoara, vă rog 
să-mi permiteți să exprim ade
ziunea deplină la Chemarea 
Consiliului F.D.U.S. si Apelul 
pentru- dezarmare si pace, docu
mente ce reprezintă o nouă si 
importantă dovadă a dorinței de 
pace si prietenie a poporului 
român.

Noi. minerii din Valea Jiului
— a spus vorbitorul — sîntem 
mindri și fericiți că dumnea
voastră. mult stimate si iubite 
tovarășe secretar general — mi
nerul de onoare .al.. tării — 
sinteti astăzi cunoscut si respec
tat pe toate meridianele planetei 
ca un strălucit om al păcii care 
iși consacră uriașa sa energie și 
abnegație luptei pentru a im
pune voința fierbinte și dreptul 
cel mai înalt al popoarelor — 
dreptul la pace, dreptul la viată.

Asemenea întregului nostru 
popor, locuitorii județului Hune
doara sînt conștienți că viitorul 
mărețelor înfăptuiri sore care 
ne conduce cu înțelepciune 
partidul nostru comunist depin
de în cea mai mare măsură de 
respectarea bunului celui mai 
de preț al omenirii — pacea.

Cea mai înaltă certitudine 
care ne mobilizează în marea, 
eroica noastră luptă pentru pace
— a spus în continuare vorbito
rul — este faptul că in fruntea 
acțiunilor partidului si poporu
lui vă aflati dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. erou intre 
eroii neamului, strălucit condu
cător. Avindu-vă in frunte pe 
dumneavoastră nu putem să nu 
învingem.

Cuvîntul tovarășului loan Toma
Generația tânără a României 

socialiste se află sub puternica 
impresie produsă de magistrala 
cuvîntare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschi
derea Forumului tineretului, 
document de excepțională im
portanță care, prin direc
țiile și orientările stabilite, 
se constituie intr-un adevărat 
și mobilizator program de ac
țiune in vederea ridicării pe o 
treaptă calitativ superioară a 
procesului formării multilate
rale a tineretului, al manifestă
rii sale ca o puternică forță 
socială a națiunii.

Relevînd că documentele su
puse dezbaterii plenarei oferă 
un cadru optim de intensificare 
a eforturilor organizațiilor 
U.T.C. în vederea sporirii con
tribuției tuturor tinerilor la 
creșterea eficientei economice a 
întregii sale activități, vorbito
rul a reamintit că tineretul, a- 
semenea întregului popor, iși 
exprimă deplina adeziune la 
întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, la strălucitele inițiative 
întreprinse de secretarul gene
ral al partidului pe plan inter
național. in direcția soluționă
rii pe cale pașnică a probleme
lor majore ale lumii contem
porane.

In cadrul generos, profund 
stimulator al pregătirii și mar
cării — printr-o prestigioasă 
inițiativă a României socialiste 
— a Anului Internațional al Ti
neretului, sub deviza „Partici
pare — Dezvoltare — Pace", se 
organizează ample manifestări 
ale tinerilor patriei, care sint o 
puternică expresie a voinței ge
nerației tinere de a trăi și a 
se afirma într-o lume a păcii 
și înțelegerii, lipsită de perico
lul unei conflagrații nucleare 
nimicitoare. Acțiunile desfășu
rate, în toate județele tării, sub 
genericul „Tineretul României 
dorește pacea". în rîndul căro
ra un loc de referință il dețin 
marile marșuri naționale ale 
tineretului, pun în evidentă cu

Cuvîntul tovarășului
Sintetizînd trăsăturile etapei 

istorice pe care o parcurgem in 
prezent — etapă al cărei în
ceput este marcat de Congresul 
el IX-lea al Partidului Comu
nist Român — consemnăm cu 

simțire a țării noastre, toți cetă
țenii ei, așa cum un puternic 
ecou au stârnit repetatele în
demnuri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresate popoarelor 
lumii, de a face totul pentru a 
păstra neștirbite cuceririle uma
nității, de a asigura pacea pe 
planeta noastră, viitorul copiilor 
și al vieții pe Pămint.

Știm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că Și în dome
niul culturii și artei mai avem 
încă multe de făcut pentru a 
putea răspunde înaltelor dum
neavoastră comandamente. Sîn
tem conștienți de faptul că di
versele genuri artistice rămîn 
in continuare datoare realități
lor, exigențelor de ordin ideo
logic și politic, că trebuie să 
facem eforturi mai mari pentru 
legarea mai strînsă a activită
ților politico-educative și cul- 
tural-artistice de cerințele pro
prii fiecărui loc de muncă

In Încheiere, vorbitorul a 
spus : Vă asigurăm că activiștii 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, oamenii de cultură și 
artă se vor încadra cu pasiune 
revoluționară in efortul gene
ral al întregului popor și, mo
bilizați de Chemarea Consiliului 
Național al F.D.U.S., de Apelul 
pentru dezarmare și pace, vor 
da glas, prin noi și valoroase 
creații artistice, voinței unanime 
a poporului român de a asigura 
pacea și securitatea în lume, 
pentru a lăsa moștenire gene
rațiilor viitoare „letopisețul de 
aur" al unei „epoci de aur", pe 
care cu atîta dragoste și mîn
drie o numim „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

Arătând că a studiat cu aten
ție Raportul cu privire la acti
vitatea Consiliului Național al 
F.D.U.S. pentru creșterea efi
cientei controlului exercitat de 
oamenii muncii, vorbitorul a 
spus : Acționînd în lumina pre
țioaselor dumneavoastră indica
ții și orientări, consiliile F.D.U.S. 
din județul nostru, sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid, acordă o deosebită 
atenție intensificării si perfec
ționării controlului oamenilor 
muncii în toate domeniile vieții 
economico-sociale — expresie 
vie a participării larg democra
tice a tuturor celor ce muncesc 
la adoptarea. înfăptuirea si ur
mărirea modului de realizare a 
hotărîrilor.

îngăduiți-mi să închei — a spus 
vorbitorul — prin a vă asigura 
că noi. toți locuitorii județului 
Hunedoara, făcind front comun 
cu întregul popor, vom face tot 
ce stă în puterea minților si bra
țelor noastre pentru continua 
propășire a României socialiste, 
pentru creșterea necontenită a 
bunăstării si fericirii tuturor 
fiilor patriei. încă o dată exprim 
cea mai fierbinte încredințare a 
minerilor Văii Jiului, a tuturor 
celor ce trăiesc si muncesc pe 
acest străvechi si eroic pămint 
românesc că cea mai sigură cale 
pentru înfăptuirea numeroase
lor noastre idealuri o reprezintă 
slujirea cu cel mai înalt devo
tament a cauzei partidului, 
cinstirea prin fapte de muncă a 
minunatului exemplu pe care 
ni-1 oferiți dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

toată claritatea adevărul că tâ
năra generație a patriei nu are 
altă cauză mai scumpă decit 
apărarea dreptului fundamental 
la viată, la existentă, la pace.

In contextul marcării Anului 
Internațional al Tineretului și, 
ulterior, al Anului Internațio
nal al Păcii. Uniunea Tineretu
lui Comunist, Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România și Organizația Pionie
rilor vor desfășura ample ac
țiuni cu participare internațio
nală. menite să contribuie ne
mijlocit la implicarea tot mai 
activă a tinerei generații de 
diferite orientări și convingeri 
la lupta popoarelor pentru pace 
și dezarmare, pentru edificarea 
unei lumi mai drepte și mai 
bune.

In încheiere, vorbitorul a spus: 
Exprim convingerea întregului 
tineret al patriei că Apelul 
pentru dezarmare și pace al 
F.D.U.S. adresat partidelor și or
ganizațiilor democratice, guver
nelor. popoarelor din tarile Eu
ropei. din S.U.A. si Canada va 
reprezenta — și pentru organi
zațiile de tineret din lumea în
treagă — un puternic stimulent 
la acțiune, dovedind. încă o dată 
înalta responsabilitate cu care 
România socialistă participă la 
viața internațională, la făurirea 
viitorului pașnic al omenirii.

Informez plenara că cel de-al 
XII-lea Congres al U.T.C. a 
împuternicit C.C. al U.T.C. să 
inițieze o largă acțiune pentru 
ca organizațiile de. tineret din 
întreaga lume să se unească 
strîns într-o amplă mișcare si 
să ceară conducătorilor celor 
două mari puteri nucleare — 
S.U.A. și Uniunea Sovietică — 
tuturor șefilor de state și gu
verne de a face totul — acum 
cit nu este încă prea târziu — 
pentru- oprirea cursei înarmări
lor, a politicii de încordare, 
pentru a se trece cu hotărîre 
la măsuri concrete de dezar
mare. și în primul rînd la 
dezarmare nucleară.

Eduard Eisenburger
adîncă satisfacție și mîndrie 
patriotică faptul că „Epoca 
Ceaușescu", imprimînd dezvol
tării economico-sociale a Româ
niei un dinamism fără prece
dent, un nemaiîntâlnit avînt 

creator al maselor, constituie 
etapa cea mai rodnică din în
treaga istorie a patriei, că, în 
ultimele două decenii, de cind 
se află in fruntea partidului și 
statului puternica personalitate, 
omul de excepție care este to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
gîndirea prospectivă și nova
toare, acțiunea sa revoluționa
ră și-au pus din plin amprenta 
asupra cursului ascendent al 
edificării societății socialiste 
românești contemporane.

în cuvîntul său, vorbitorul a 
evocat apoi evenimentele de 
însemnătate covîrșitoare din 
viața partidului și patriei din 
ultimul timp, care au o deose
bită înrîurire asupra întregii 
politici interne și externe a tă
rii noastre, arătând că pentru a 
ne realiza programele noastre 
de dezvoltare avem nevoie, în 
primul rind, de liniște și pace. 
Și — a mai relevat vorbitorul — 
asemenea poporului nostru, 
toate celelalte popoare ale lu
mii ! Iată importanța și semni
ficația inițiativelor și acțiunilor 
permanente ale României, ale 
președintelui țării noastre pen
tru trecerea Ia măsuri urgente 
și concrete de dezarmare, și în 
primul rînd de dezarmare nu
cleară, pentru reducerea cheltu
ielilor militare.

Glasul rațiunii — la care 
România și președintele ei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, fac 
permanent apel — trebuie să 
prevaleze pretutindeni în lume, 
stopîndu-se cursa nesăbuită a 
înarmărilor.

Ieri, Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România a 
ratificat, în. unanimitate, proto
colul pentru prelungirea Tra
tatului de la Varșovia cu încă 
20 de ani — fapt impus de 
înrăutățirea climatului interna
țional și existența pactului 
N.A.T.O.

Cuvîntul tovarășei Elena Nae
Vă rog să-mi permiteți să 

apreciez că pe ordinea de zi a 
Plenarei Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste sînt înscrise pro
bleme cardinale ale zilelor 
noastre, probleme de a căror 
soluționare depind însăși soar
ta omenirii, viața pe planeta 
noastră. Iată de ce, mă declar 
întru totul de acord cu aceste 
documente de mare importanță 
ce poartă pecetea gindirii și ac
țiunii revoluționare a ilustrului 
nostru președinte, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a cărui 
activitate sint legate indisolubil 
toate marile cuceriri ale po
porului nostru din ultimele 
două decenii, cu deplin temei 
denumită „Epoca Ceaușescu".

în continuare, vorbitoarea a 
spus : Vă rog să-mi permiteți, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să folosesc și acest 
prilej pentru a vă adresa, în 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Sibiu, cele mai calde mulțumiri 
pentru modul strălucit în care 
reprezentați interesele națiunii 
române în raporturile cu cele
lalte națiuni ale lumii, pen
tru contribuția dumneavoastră 
hotărîtoare la fundamentarea și 
promovarea întregii noastre 
politici interne și externe.

In condițiile actuale, alături 
de toate forțele progresiste și 
iubitoare de pace din întreaga 
lume, vom face totul în ve
derea soluționării problemei 
fundamentale a zilelor noastre, 
și anume oprirea cursei înar
mărilor, îndeosebi a celei nu
cleare, trecerea la dezarmare, 
la înlăturarea pericolului unui 
nou război mondial, la asigura
rea păcii și securității in lume 

a continuat vorbitoarea — 
precizînd că în adunările și mi-

Cuvîntul tovarășului
Este pentru noi toți un pri

lej de mîndrie patriotică și 
fierbinte recunoștință să evo
căm, în această plenară a ce
lui mai larg organism demo
cratic al tării. contribuția 
inestimabilă a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la definirea unei 
concepții clare, profund con
structive și umaniste despre 
căile de soluționare a ceea ce. 
cu deplină îndreptățire, numiți 
problema fundamentală a epo
cii noastre — problema opririi 
cursei înarmărilor, a trecerii la 
Înfăptuirea dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nuclea
re. pe pămint, în aer. cit și în 
toate mediile, la cristalizarea 
în conștiința popoarelor a ne
cesității unirii tuturor popoare
lor, a tuturor forțelor .iubitoare 
de pace pentru evitarea- unui 
război pustiitor.

Apelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, față de 
care imi exprim deplinul acord, 
reprezintă o nouă și -strălucită 
inițiativă de pace a României, 
care se încadrează organic în 
politica clarvăzătoare, profund 
științifică a partidului și statu
lui nostru, la a cărei elaborare 
și înfăptuire dumneavoastră, 
mult stimate șî iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă aduceți 
o contribuție hotărîtoare.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că oamenii de ști
ință au o mare răspundere 
pentru oprirea creșterii perico
lului de război, pentru instau
rarea deplină a păcii pe planeta 
noastră. Noi cunoaștem bine în 
ce constă pericolul armelor nu
cleare și al militarizării spa
țiului cosmic. De aceea. în spi
ritul Chemării Consiliului Na
țional al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, luăm o 
poziție fermă, intransigentă și 
milităm pentru folosirea stiin-

Ne-am bucura însă cu toții 
dacă, așa cum ați apreciat 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe președinte, cu acest 
prilej, Tratatul ar deveni de 
prisos într-un timp mult mai 
scurt. Este evident că tăria și 
forța țărilor socialiste vor tre
bui să se manifeste, in primul 
rînd, prin dezvoltarea puterni
că a economiilor naționale, 
prin asigurarea unui nivel de 
trai și de civilizație superior, 
în acest fel consider că trebuie 
să înțelegem Chemarea Consi
liului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste 
adresată organizațiilor sale 
componente, Apelul pentru 
dezarmare șl pace către parti
dele și organizațiile democrati
ce, tuturor popoarelor din țările 
europene, S.U.A. și Canada.

Consiliul oamenilor muncii 
de naționalitate germană — a 
arătat, in încheiere, vorbitorul 
— își va uni eforturile cu cele 
ale tuturor organizațiilor com
ponente ale F.D.U.S., militând 
pentru programul închinat sal
vării păcii, elaborat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Asigur 
conducerea partidului și statu
lui, personal pe dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că cetățenii 
români de naționalitate ger
mană sînt ferm hotărîți ca, 
umăr la umăr cu întregul po
por, să depună toate eforturile 
pentru transpunerea în viață a 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, 
pentru îndeplinirea cu succes a 
planului pe anul in curs, ca și 
pe întregul cincinal, spre bi
nele patriei noastre comune, 
Republica Socialistă România, 
contribuind prin aceasta la în
tărirea independenței și suve
ranității naționale, a păcii, 
securității și colaborării în în
treaga lume.

tingurile ce vor fi organizate în 
întregul județ vor fi adresate 
conducerilor U.R.S.S. și S.U.A. 
apeluri exprimînd dorința de 
pace a poporului român.

După ce a menționat că în 
cadrul plenarei au fost dezbă
tute și o serie de aspecte legate 
de întărirea muncii de control 
al oamenilor muncii, care re
prezintă o latură de esență a 
democrației socialiste, a auto- 
conducerii muncitorești, vorbi- . ( |j 
toarea s-a referit la preocupă- 
rile Consiliului . . județean ăl' 7 .
F1D.U.S. irf această -direcție. Ia ' 
acțiunile ce urmează a fi între
prinse în scopul întăririi răs
punderii oamenilor muncii față 
de gospodărirea judicioasă a 
bunurilor societății care le-au 
fost încredințate.

Doresc în încheiere să exprim 
convingerea- fierbinte, de 
nezdruncinat a locuitorilor ju
dețului nostru că numai într-un 
climat de pace, colaborare și 
înțelegere își pot înfăptui sar
cinile ce le revin din istori
cele hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, din Pro
gramul de edificare a socia
lismului și comunismului in pa
tria noastră.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că sub 
egida Consiliului județean al 
Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste, vor fi mo
bilizate toate organizațiile 
componente, toți oamenii mun
cii din județ la ample ac
țiuni de pace, prin care să se 
exprime dorința arzătoare a tu
turor locuitorilor meleagurilor 
sibiene de a milita ferm pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii 
interne și externe a partidului 
și statului, a inițiativelor secre
tarului. general al partidului de 
pace și colaborare cu toate po
poarele lumii.

loan loviț Popescu
tei în slujba păcii, a construc
ției pașnice, pentru binele po
poarelor lumii.

Se încearcă tn unele cercuri 
occidentale să se susțină că 
știința ar fi neutrală politic, că 
i-ar fi indiferent modul de uti
lizare a descoperirilor sale. Ni
mic nu poate fi mai periculos 
și cu consecințe mai nefaste ca 
o astfel de afirmație. Omul de 
știință aparține epocii și tării, 
poporului și valorilor sale poli
tice. De aceea, ne angajăm cu 
tărie și consecventă in apăra
rea principiilor și valorilor paș
nice, creatoare ale științei și 
culturii. în întreaga noastră 
activitate ne este exemplu 
personalitatea tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. conducător al între
gii munci de cercetare științi
fică și dezvoltare tehnologică, 
eminent savant, care se bucură 
de o largă recunoaștere și pre
țuire în tară și peste hotare, 
pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea științei, pentru pu
nerea științei în slujba progre
sului și civilizației. Comitetul 
Național Român „Oamenii de 
știință și pacea", al cărui pre
ședinte este tovarășa Elena 
Ceaușescu. oferă cadrul insti
tuțional de afirmare a ideilor 
de pace și de colaborare cu or
ganizații similare, cu alte orga
nizații ale oamenilor de știință 
de pretutindeni.

în acest spirit. îmi exprim 
încă o dată adeziunea fată de 
Chemarea și Apelul pentru 
dezarmare și pace ale Frontului 
Democrației si Unității Socia
liste. fiind convins că mă ală
tur aprobării unanime a tutu
ror oamenilor de știință din 
tara noastră, a întregului popor, 
condus cu înțelepciune și clar
viziune de mult stimatul și iu
bitul nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. I)

Pornind de la această situație, Comitetul Politic 
Executiv a cerut ministerelor, centralelor indus
triale ți unităților economice să ia toate măsurile 
ce se impun pentru realizarea ritmică, integrală 
și la un înalt nivel calitativ a producției destinate 
exportului, pentru îndeplinirea la timp și în cele 
mai bune condiții a contractelor încheiate cu 
partenerii externi, pentru o mai largă cointeresare 
a întreprinderilor in îndeplinirea și depășirea 
planului de livrări la export. S-a cerut, de ase
menea, să se asigure la fiecare loc de muncă 
cunoașterea temeinică și aplicarea corectă a 
măsurilor stimulative stabilite în acest sens, astfel 
incit colectivele de oameni ai muncii, îndeplinind 
și depășind producția la export, să beneficieze, 
intr-o proporție tot mai mare, de sporul de 
venituri acordat, potrivit prevederilor legale.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv o 
dezbătut, de asemenea, UNELE PROBLEME PRI
VIND ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII, IN BUNE 
CONDIȚII, A PLANULUI DE STAT PE LUNA IU
NIE.

In legătură cu aceste probleme, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că există toate 
condițiile și este asigurată baza materială nece
sară, astfel ca prevederile de plan stabilite pen
tru luna iunie să fie in întregime realizate. Secre
tarul general al partidului a cerut, totodată, 
guvernului, Comitetului de Stat al Planificării, mi
nisterelor și centralelor industriale, precum și con
siliilor oamenilor muncii din toate unitățile econo
mice să ia măsuri hotărite pentru a asigura 
cunoașterea temeinică a acestor prevederi de plan 
de către fiecare colectiv ți de fiecare om al mun
cii, incit fiecare să știe precis ce are de făcut 
in luna respectivă, in conformitate cu prevederile 
stabilite în plan. Prevederile de plan - stabilite 
nu numai valoric, ci și pe produse fizice, pe sor
timente ți unități de măsură precise - să fie afi
șate in intreprinderi, la locurile de muncă, să fie 
discutate cu muncitorii, tehnicienii, specialiștii, 
asigurindu-se ca ele să fie bine cunoscute ți 
însușite de fiecare.

In acest spirit, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cerut ca, incepind 
chiar cu luna iunie, Comitetul de Stat al Planifi
cării să stabilească lunar - așa cum s-a hotărit 
- planul pe centrale industriale, iar ministerele 
și centralele să-l defalce pe fiecare întreprindere, 
să asigure toate condițiile și să controleze in per
manență modul în care prevederile planului sint 
realizate in practică. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut, de asemenea, ca la materiile prime și 
materialele de bază producția acestora să se pro
grameze săptăminal pe principalele sortimente, pe 
centrale, pe uzine. Acest lucru trebuie să se rea
lizeze in mod deosebit în metalurgie, in industria 
chimică, in cea de prelucrare a lemnului și în alte 
ramuri industriale care asigură o serie de produse 
și sortimente de bază necesare bunei desfășurări 
a activității economice. Guvernul ți Comitetul de 
Stat al Planificării vor trebui să urmărească sis
tematic modul în care se realizează sortimente
le stabilite, cerute de necesitățile economiei. De 
asemenea, s-a cerut ca Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale ți Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe să urmărească săptăminal cum se rea
lizează sortimentele stabilite ți să asigure, pe 
această bază, aprovizionarea producției cu tot 
ceea ce este necesar. Trebuie să se pornească de 
Ia faptul că activitatea acestui minister este, in 
fond, activitate de comerț industrial, de aprovi
zionare a industriei — și ea trebuie să răspundă 
in mod corespunzător cerințelor puse de dezvol
tarea economiei naționale, să asigure condițiile 
necesare indeplinirii ritmice, la toți indicatorii, a 
planului în fiecare ramură industrială și în fiecare 
unitate economică.

Referindu-se la producția de cărbune, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut Ministerului Minelor, 
precum și viceprim-ministrului guvernului care răs
punde de acest sector să ia toate măsurile și să 
acționeze in modul cel mai concret pentru a re
zolva operativ toate problemele care țin de req- 
lizarea planului la nivelul stabilit, in mod deose
bit, s-a indicat să se asigure, in fiecare între
prindere minieră, o bună organizare a muncii, fo
losirea deplină, la indicatorii stabiliți, a capacită
ților de producție, in special a excavatoarelor, 
pentru a se recupera rămînerile în urmă și a se 
realiza producția planificată. Periodic, săptăminal, 
să se organizeze ședințe de instruire cu muncito
rii care lucrează pe mașinile de excavat cărbune, 
astfel incit să se asigure folosirea acestora la în
treaga capacitate. In general s-a cerut ca in toate 
unitățile și in toate ramurile economiei naționale 
să se asigure încărcarea Ia maximum a capacită
ților de producție, incit să se realizeze, pe această 
bază, o creștere mai accentuată a productivității

muncii, să se realizeze în bune condiții prevede
rile de plan.

In legătură cu problema reducerii consumuri
lor de metal, de cărbune, de energie, de lemn și 
alte produse, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se raporteze lunar de către fiecare minister, 
centrală și unitate economică ce soluții tehnolo
gice noi de diminuare a consumurilor au fost in
troduse în producție și cu 'ce efecte economice. 
In acest sens, s-a indicat să fie intensificată și 
riguros controlată activitatea de elaborare de noi 
tehnologii pentru reducerea consumurilor. Minis
terele, centralele, întreprinderile trebuie să ana
lizeze concret, la fiecare loc de muncă, ce posi
bilități sint pentru reducerea consumurilor și să 
ia măsuri hotărite pentru a valorifica in mod ope
rativ, în practica producției, toate aceste posibi
lități. Aceasta este valabil îndeosebi în ce pri
vește metalele feroase și neferoase, feroaliajele, 
energia, produsele chimice, lemnul și alte mate
rii prime de bază ale economiei naționale.

In ce privește producția de export, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat ca și aceasta să fie 
riguros programată din timp, pe fiecare între
prindere și unitate economică și să se urmărească 
realizarea acesteia la termenele ți in cantitățile 
prevăzute in contracte, în condiții de calitate ți 
eficiență ridicate.

Secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a exprimat convingerea că, 
sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, oamenii muncii, cadrele noastre din eco
nomie vor acționa cu întreaga răspundere și vor 
face totul pentru a asigura îndeplinirea în bune 
condiții a planului pe luna iunie și pe întregul 
an, că vor încheia actualul cincinal cu rezultate 
cit mai bune, creind astfel condiții corespunzătoa
re pentru trecerea cu succes la realizarea celui 
de-al 8-lea cincinal, pe perioada 1986-1990.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
fost informat asupra VIZITEI OFICIALE DE PRIETE
NIE PE CARE COLONEL DENIS SASSOU 
NGUESSO, PREȘEDINTELE COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CONGOLEZ AL MUNCII, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII POPULARE CONGO, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ANTOINETTE SASSOU 
NGUESSO, A EFECTUAT-O 1N TARA NOASTRĂ, 
IN PERIOADA 17-20 MAI.

Comitetul Politic Executiv a apreciat în mod 
deosebit rezultatele vizitei, care se inscrie ca un 
moment de seamă în dezvoltarea bunelor relații 
româno-congoieze, în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării interna
ționale. S-a subliniat că, in timpul convorbirilor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Denis Sassou 
Nguesso au exprimat voința comună de a extinde 
și întări, in continuare, colaborarea ți conlucrarea 
dintre cele două țări și popoare, hotărire ce iși 
găsește expresie în documentele semnate, la 
încheierea vizitei, de cei doi conducători de 
partid și de stat. In acest sens, Comitetul Politic 
Executiv a relevat însemnătatea Tratatului de 
prietenie ți colaborare intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Congo ți a 
Acordului-program privind dezvoltarea pe termen 
lung a cooperării economice și tehnice și a schim
burilor comerciale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Congo, apreciind 
că ele deschid noi perspective pentru amplificarea 
conlucrării româno-congoieze, atit pe plan bilate
ral, cit și in sfera vieții internaționale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat concluziile 
ia care s-a ajuns cu prilejul noului dialog la 
nivel inalt ți a indicat guvernului, ministerelor, 
celorlalte instituții economice centrale să ia 
măsurile necesare pentru realizarea, în bune con
diții, a înțelegerilor, a tuturor obiectivelor stabilite 
privind dezvoltarea colaborării ți cooperării din
tre România ți Republica Populară Congo.

In continuare, în cadrul ședinței Comitetului 
Politic Executiv a fost prezentată o informare 
asupra recentei INTÎLNIRI PE CARE PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNĂ CU TO
VARĂȘA ELENA ’ CEAUSESCU, AU AVUT-O CU 
PREȘEDINTELE REPUBLICII ARABE EGIPT, MO
HAMED HOSNI MUBARAK, Șl CU DOAMNA 
SUZANNE MUBARAK, CARE AU FĂCUT O 
SCURTĂ VIZITĂ PRIETENEASCA ÎN ȚARA NOAS
TRĂ.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că această 
intilnire - care se înscrie în practica contactelor 
și consultărilor frecvente ce caracterizează rela
țiile româno-egiptene - marchează, prin rezulta
tele sale, o nouă contribuție de seamă la dezvol
tarea tradiționalelor raporturi de prietenie și co
laborare dintre cele două țări ți popoare. A fost 
relevată importanța hotărîrii României și Egiptu
lui - exprimată în timpul convorbirilor de cei doi 
președinți - de a extinde și întări relațiile ro
mâno-egiptene pe tărim politic, economic, tehni- 
co-științific, cultural și în alte domenii de interes

comun. Totodată, s-a evidențiat însemnătatea 
schimbului de păreri pe care președintele Româ
niei și președintele Egiptului l-au avut într-o 
serie de probleme generale ale vieții internațio
nale și, in mod deosebit, asupra ultimelor evoluții 
ale situației din Orientul Mijlociu.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, in mod 
deosebit, faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat, și cu acest prilej, hotărirea fermă a 
României, a poporului român de a-și aduce, in 
continuare, contribuția activă la soluționarea pe 
cale politică a problemelor complexe din Orientul 
Mijlociu, corespunzător dorinței popoarelor din 
această zonă de a trăi și a se dezvolta intr-un 
climat de pace, securitate și colaborare.

în continucre a fost prezentată o informare 
despre VIZITA DE STAT PE CARE REGELE SPA
NIEI, JUAN CARLOS I, ÎMPREUNĂ CU REGINA 
SOFIA, A ÎNTREPRINS-O ÎN ȚARA NOASTRĂ.

Aprobind în unanimitate rezultatele vizitei, Co
mitetul Politic Executiv a subliniat că aceasta con
stituie o ilustrare a bunelor relații dintre cele 
două țări și popoare, a dorinței comune de a le 
extinde pe multiple planuri. A fost apreciată voin
ța României și Spaniei de a dezvolta și îmbogăți 
tradiționalele legături dintre cele două popoare, 
de a intensifica schimburile comerciale și colabo
rarea economică, tehnico-științifică și culturală 
româno-spaniolă.

S-a reliefat importanța schimbului de vederi 
efectuat de președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Spaniei in probleme fundamentale ale vie
ții politice mondiale. A fost relevată însemnăta
tea sublinierii făcute de cei doi șefi de stat că, 
in actualele împrejurări internaționale, deosebit 
de grave și complexe, este mai necesar ca ori- 
cînd ca toate statele și popoarele lumii, indife
rent de orinduirea lor social-politică, să conlucre
ze tot mai strîns pentru încetarea cursei înarmă
rilor, îndeosebi a celor nucleare, înfăptuirea 
dezarmării și apărarea păcii, pentru oprirea evo
luției periculoase a evenimentelor spre încordare 
și război, pentru afirmarea fermă a politicii de 
destindere, înțelegere și colaborare. Comitetul 
Politic Executiv a evidențiat colaborarea României 
și Spaniei pe arena mondială, în cadrul O.N.U. ți 
al altor organisme internaționale și și-a expri
mat convingerea că și în viitor cele două țări vor 
conlucra activ pentru afirmarea politicii de pace, 
securitate și destindere.

Comitetul Politic Executiv a aprobat HOTĂRÎ- 
REA PRIVIND ANIVERSAREA A 20 DE ANI DE LA 
CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, cu satis
facție, că în anii care au urmat Congresului al 
IX-lea — moment de însemnătate istorică în viața 
țării și a națiunii noastre - poporul român, sub 
conducerea incercată a partidului, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
străbătut un drum glorios, a înfăptuit o vastă 
operă constructivă, de prefacere radicală a 
întregii societăți, asigurind dezvoltarea și moder
nizarea industriei și agriculturii socialiste, înflo
rirea tot mai puternică a științei, artei și culturii, 
ridicarea continuă a nivelului de trai material și 
spiritual al oamenilor muncii, creșterea rolului ți 
prestigiului României pe arena internațională.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, și de 
această dată, că toate marile realizări obținute 
in ultimele două decenii sint indisolubil legate de 
numele și activitatea strălucită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a condus și conduce cu 
clarviziune și fermitate revoluționară partidul, 
patria, poporul pe calea socialismului și comunis
mului, a prosperității ți păcii.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ca istoricul 
eveniment din viața partidului ți poporului, îm
plinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea, 
să fie marcat prin numeroase și ample manifestări 
politice, științifice, cultural-artistice, care să pună 
cu putere în lumină rolul conducător al Partidului 
Comunist Român, să evidențieze contribuția esen
țială, determinantă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea întregii 
politici interne și externe a partidului și statului 
nostru, Ia toate marile înfăptuiri care au făcut ca 
România să se afirme ca o țară liberă, puternică, 
independentă.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat convin
gerea că toți oamenii muncii, in frunte cu comu
niștii, întregul nostru popor vor cinsti mărețul 
eveniment prin remarcabile fapte de muncă, prin 
noi ți strălucite succese, asigurind înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor stabilite de Congresul 
al Xlll-lea, a Programului partidului, înflorirea 
multilaterală a patriei, înălțarea ei pe trepte tot 
mai înalte de civilizație ți progres.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, problema curente ale 
activității de partid și de stat.

Un moment important în dezvoltarea 
bunelor relații româno-spaniole

Vizita de stat pe care, la invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, ap efec
tuat-o în România regele Juan 
Carlos I al Spaniei și regina Sofia 
constituie o ilustrare a bunelor re
lații dintre cele două țări și popoare, 
a dorinței comune de a le extin
de pe multiple planuri. Succedînd la 
foarte scurtă vreme convorbirilor la 
nivel înalt româno-congoieze și româ
no-egiptene și preoedînd suita de alte 
întâlniri la același nivel, care urmea
ză să aibă loc în viitorul imediat, 
acest eveniment vine să Ilustreze 
pregnant prezenta viguroasă a tării 
noastre in concertul națiunilor, parti
ciparea sa deosebit de activă la dia
logul international, tabloul dinamic 
al relațiilor externe ale României so
cialiste. care au cunoscut o extinde
re fără precedent în perioada ultime
lor două decenii.

Urmînd o asemenea traiectorie, vi
zita întreprinsă în Spania, în 1979, de 
președintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
prima efectuată vreodată în această 
tară de un șef de stat român — tot 
așa după cum vizita în tara noastră 
a regelui Spaniei este prima vizită 
la acest nivel în România — a re
prezentat un eveniment de majore 
semnificații pentru evoluția raportu
rilor româno-spaniole. Colabora
rea bilaterală, așezată pe te
melia deplinei egalități în drepturi, 
respectului independentei si suvera
nității naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc, 
a înregistrat, !n ansamblu — spre 
satisfacția reciprocă, evidențiată si în 
timpul întâlnirii la nivel înalt de la 
București — un curs ascendent, conco
mitent cu o bună conlucrare în dife
rite foruri și la diferite reuniuni in
ternaționale. Nu este mai puțin ade
vărat că există. în continuare, am
ple posibilități pentru ridicarea pe 
trepte superioare îndeosebi a rela
țiilor economice — schimburile co
merciale au crescut în 1984. ce-i 
drept, cu 9 la sută fată de anul pre
cedent, dar ele se află încă la un ni

vel scăzut fată de ceea ce s-ar pu
tea realiza — ca și a colaborării pe 
alte tărimurl de interes reciproc.

Asa cum a subliniat șeful statului 
român, vechile legături istorice, ca 
și aspirațiile comune ale popoarelor 
noastre trebuie să se constituie 
într-un puternic Îndemn si factor 
stimulator pentru prezent. „Evocînd 
bogatele tradiții din trecut, nu putem 
însă să nu ne gîndim la datoria nobi
lă ce ne revine astăzi — de a dez
volta și îmbogăți aceste tradiții, de a 
le adăuga, prin eforturi comune, noi 
elemente, de a impulsiona si adinei 
și mai mult prietenia și colaborarea 
dintre popoarele si țările noastre", 
declara președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU. pentru a releva în 
continuare adevărul de netăgăduit 
că. în calitatea lor de țări europene, 
„România și Spania — deși au orîn- 
duiri social-politice diferite — au, în 
mod obiectiv, aceleași interese fun
damentale : ca popoarele lor să poală 
trăi și să se poată dezvolta in condi
ții de pace si securitate deplină". 
Animat de sentimente similare Si 
evidențiind, la rîndul său. aceleași 
frumoase tradiții ale relațiilor româ- 
no-spanio.le. regele JUAN CARLOS I 
arăta : „Aceste paralelisme istorice 
și geografice stimulează înțelegerea 
reciprocă si pot încuraja schimburile 
care să contribuie la menținerea pă
cii și conviețuirii între națiuni. De 
aceea — a subliniat în continuare 
suveranul spaniol, care a adus ast
fel un elogiu contribuțiilor multiple 
ale președintelui României ,1a pro
movarea acestor nobile teluri ’■— am 
deosebita plăcere de a vă exprima, 
domnule președinte, admirația mea 
pentru activitatea pe care o depu
neți, propunînd măsuri viabile pen
tru îndepărtarea riscurilor unei con
fruntări si afirmarea păcii în lume".

Desigur, realizările importante ale 
României socialiste în edificarea unei 
economii moderne. competitive, la 
nivelul tehnicii mondiale (vizita la 
întreprinderea de avioane din Bucu
rești a oferit o imagine concludentă 

în acest sens), cutezătoarele proiec
te de viitor ale tării noastre ca și 
potențialul economic și tehnic al 
Spaniei reprezintă premise favorabile 
în vederea amplificării si diversifi
cării schimburilor comerciale si coo
perării economice dintre cele două 
țări, ceea ce ar răspunde intereselor 
reciproce, mareînd, totodată, un aport 
de seamă la înscăunarea și consoli
darea unei atmosfere 'senine, de 
încredere și destindere, spre care 
năzuiesc și în sprijinul căreia se 
pronunță ambele tari. în același timp, 
există un spațiu larg și pentru adân
cirea relațiilor pe planul științei și 
artei, pentra extinderea, pe mai 
departe, a colaborării între două 
culturi de asemenea bogăție, pro
funzime și originalitate cum sint 
cultura română și cea spaniolă.

România și Spania, ca și toate ce
lelalte: țări europene, sint vital inte
resate să se pună capăt evoluțiilor 
primejdioase spre încordare si război, 
să se creeze condițiile pentru afir
marea unei politici de securitate, 
colaborare si pace pe continent 
și în întreaga lume. Reafirmind. 
atît în timpul convorbirilor cu 
suveranul spaniol, cit și în toastul 
cu prilejul dineului oficial, că. în 
situația gravă pe care o stră
bate în prezent omenirea, problema 
fundamentală a epocii-noastre o con
stituie frînarea curăei înarmărilor, 
trecerea la dezarmare. în primul 
rînd nucleară, asigurarea păcii mon
diale. președintele Nicolae Ceaușescu 
a evidențiat din nou marele impera
tiv ca. pe deasupra oricăror deose
biri, toate statele si popoarele lumii 
să conlucreze tot mai activ pentru a. 
face să prevaleze interesele primor
diale de dezvoltare pașnică a omeni
rii. Șeful statului român a subliniat 
și de această dată necesitatea de a 
se face totul pentru oprirea ampla
sării rachetelor americane cu rază 
medie de acțiune în Europa și a 
aplicării contramăsurilor sovietice, 
importanta realizării la negocierile 
sovieto-americane de la Geneva a 

unor acorduri care să ducă la Înlă
turarea rachetelor existente și a tu
turor armelor nucleare din Europa 
și din restul lumii, ca și la stoparea 
militarizării Cosmosului, relevînd, în 
același timp, răspunderea care revine 
tuturor țărilor europene. în primul 
rînd celor care fac parte din 
N.A.T.O. și din Tratatul de la Var
șovia, de a-și aduce contribuția, la 
găsirea unor soluții corespunzătoare 
in cadrul tratativelor de la Geneva. 
La rîndul său, șeful statului spaniol 
a arătat, în această ordine de idei, 
că Spania nu va accepta arme nu
cleare pe teritoriul său.

în cursul convorbirilor de la 
București au fost, de asemenea, 
abordate problemele Orientului Mij
lociu, reliefîndu-se necesitatea solu
ționării pe cale pașnică, prin trata
tive a conflictului din această re
giune, ca și a tuturor conflictelor 
existente în lume. în același timp, 
cei do, șefi de stat au evidențiat că 
țările lor susțin activitatea „Grupu
lui de la Contadora" în vederea re
zolvării pașnice a situației din Ame
rica Centrală, se pronunță pentru so
luționarea globală a problemelor sub
dezvoltării — inclusiv a datoriei ex
terne tot mai apăsătoare a țărilor în 
curs de dezvoltare.

Fără îndoială, rezolvarea justă și 
trainică a problemelor atit de com
plexe și complicate ale contempora
neității impune, ca o condiție ab
solut necesară, participarea activă și 
egală în drepturi a tuturor statelor, 
indiferent de mărime sau orindui
rea socială și, in acest cadru, atit 
președintele României socialiste, cit 
și șeful -statului spaniol și-au expri
mat satisfacția pentru conlucrarea 
activă a celor două țări pe plan in
ternațional, inclusiv la reuniunea de 
la Madrid, ca și la alte conferințe 
și reuniuni consacrate întăririi secu
rității, încrederii și cooperării pe 
continentul 'nostru și în lume.

Opinia publică din țara noastră 
salută întîlnirea la nivel înalt de la 
București, convorbirile purtate în 
aceste zile, exprimindu-și convinge
rea că această întâlnire, ca și cea 
precedentă de la Madrid, se inscrie 
ca un moment important în dezvol
tarea bunelor relații româno-spanio
le, în interesul și spre binele ambe
lor țări și popoare, al cauzei păcii și 
securității, destinderii, înțelegerii și 
colaborării în Europa și pe întreg 
globul.

Romulus CĂP1ESCU

Cronica zilei
Cu ocazia celei de-a 36-a ani

versări a proclamării Constituției 
Republicii Federale Germania, am
basadorul acestei țări la București, 
Hartmut Schulzen-Boysen, a oferit 
joi o recepție.

Au participat Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, miniștri, reprezentanți ai 
unor instituții centrale.

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

*
Cu prilejul Zilei naționale a Rega

tului Hașemit al Iordaniei, joi a avut 
loc in Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea în cadrul căreia au fost înfăți
șate impresii de călătorie din această 
țară. în continuare a fost vizionat un 
film documentar iordanian.

Au fost prezenți dr. Nasir Batay- 
neh. ambasadorul Regatului Hașemit 
al Iordaniei la București, și membri 
ai ambasadei.

★

Ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria la București. Todor Stoi- 
oev. a oferit, ioi. un cocteil cu oca
zia Zilei culturii bulgare si a scrierii 
slavone.

Au participat reprezentanți ai Con
siliului Culturii si' Educației Socia
liste. Ministerului Afacerilor Exter
ne. Academiei de științe sociale și 
politice, Uiiiunii scriitorilor, oameni 
de cultură si artă.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui ' diplomatic acreditați la Bucu
rești.

★

La cinematograful „Studio" din Ca
pitală se desfășoară incepind de joi 
și pînă la 26 mai „Zilele filmului 
african" .organizate cu prilejul celei 
de-a 22-a aniversări a Organizației 
Unității Africane. Manifestarea-a fost 
deschisă cu documentarul „Moșteni
rea neagră", amplu reportaj cinema
tografic realizat la Festivalul inter
național de artă neagră și africană 
de la Lagos.

La spectacolul de gală au luat 
parte membri ai conducerii Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, I.R.R.C.S., Asociației 
cineaștilor, alți oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au participat, de asemenea, amba
sadori ai unor țări africane la Bucu
rești, precum și membri ai corpului 
diplomatic.

4r

La Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România s-a deschis, joi, 
expoziția „Arta sticlei din Finlanda 
— secolele’ XIX—XX". Sint expuse 
lucrări aflate în patrimoniul Mu
zeului de artă al sticlei „Riihimaki".

Au fost prezenți Jussi Montonen, 
ambasadorul Finlandei la București, 
și membri ai ambasadei, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați in țara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Cu privire la rezultatele ședinței 
ordinare a Consiliului Militar 

al Forjelor Armate Unite 
ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
In perioada 20—23 mai 1985, în 

orașul Budapesta, capitala Republicii 
Populare Ungare, sub președinția 
comandantului-șef al Forțelor Arma
te Unite, mareșal al Uniunii Sovietice 
V. G. Kulikov, a avut loc ședința 
ordinară a Consiliului Militar al For
țelor Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

I.a lucrările Consiliului Militar au 
luat parte toți membrii Consiliului 
Militar și delegații militare ale Ar
matei Populare Bulgare, Armatei 
Populare Cehoslovace, Armatei 
Populare Naționale a Republicii De
mocrate Germane, Armatei Polone
ze, Armatei Republicii Socialiste 
România, Armatei Populare Ungare, 
Forțelor Armate ale Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, precum 
și generali și ofițeri din organele de 
conducere ale comandantului-șef al 
Forțelor Armate Unite.

Consiliul Militar a analizat unele 
probleme ale activității practice a 
Comandamentului Unificat privind 
perfecționarea in continuare a ca
pacității de luptă a Forțelor Armate 
Unite, in lumina hotărîrilor adoptate 
de statele participante la Tratatul de 
la Varșovia la ultimele consfătuiri 
ale Comitetului Politic Consultativ și 
la ședințele Comitetului Miniștrilor 
Apărării.

Lucrările Consiliului Militar s-au 
desfășurat în spirit constructiv, de 
lucru, într-o atmosferă de tovărășie 
ostășească, prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Asupra problemelor analizate au 
fost adoptate recomandări puse de 
acord.

t V
In Jurul orei 17» transmisiune 

directă : Adunarea populară din 
municipiul Craiova cu prilejul 
vizitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, In județul Dolj

20.00 Telejurnal
20,30 Tara mea, țară de dor
20,40 Popas în Iordania — documentar. 
20,50 Cadran mondial
21,05 Partidul, Ceaușescu, România. 

Emisiune ljterar-muzicală
21,25 Telejurnal

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL © De ieri, după rezulta

tele meciurilor Politehnica Timișoa
ra — Steaua (1—1) și F.C.M. Bra
șov — Dinamo (2—0), nu mai rămi- 
ne vreo îndoială că echipa clubului 
Steaua va ciștiga această ediție a 
campionatului național, de fotbal. 
Cu trei etape înaintea încheierii 
competiției, ea are cinci puncte mai 
mult decît Dinamo și practică un 
joc eficient. La București. Spor
tul studențesc — S.C. Bacău 
5—1. după o partidă plină de 
fantezie fotbalistică, in care au 
excelat jucătorii internaționali ai 
echipei bucurestene. in frunte cu 
Gheorghe Hagi. Dincolo, la Giulești, 
Rapid — Corvinul 1—0. In zona re
trogradării. două rezultate deosebi
te : Chimia — F.C. Argeș 0—0 și, în 
special. F.C. Baia Mare — Politeh
nica Iași 0—1. Celelalte rezultate: 
F.C. Bihor — Universitatea Craiova 
2-0. A.S.A. — F.C. Olt 6—1 și Jiul 
— Gloria 2—1. în clasament, pe pri
mele trei locuri : Steaua — 51 p. Di
namo — 46 p. Sportul studențesc — 
44 p. Etapa următoare : la 9 iunie.

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

PRAGA 
Stimate tovarășe Husak,
In numele poporului român și al meu personal, vă adresez cordiale feli

citări și cele mai bune urări cu prilejul reinvestirii dumneavoastră in funcția 
de președinte al Republicii Socialiste Cehoslovace.

Realegerea dumneavoastră în fruntea statului cehoslovac constituie o ex
presie a inaltei aprecieri acoisdate 'de popoarele Cehoslovaciei activității și 
rolului dumneavoastră in construcția societății socialiste.

Exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și colaborare dintre 
țările și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică — 
in spiritul convorbirilor și înțelegerilor la care am ajuns împreună.

Primiți cele mai bune urări de sănătate și de noi. succese in activitatea 
consacrată prosperității țării dumneavoastră, bunăstării și fericirii popoarelor 
Cehoslovaciei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România, regina și eu dorim 
să vă exprimăm dumneavoastră, domnule președinte, și doamnei Elena 
Ceaușescu întreaga gratitudine și mulțumirile noastre pentru primirea și 
calda ospitalitate de care ne-am bucurat pe tot parcursul vizitei din partea 
poporului român, personal a Excelenței Voastre, precum și a autorităților 
române. ,

Sintem pe deplin convinși că această vizită va constitui o contribuție 
importantă la dezvoltarea relațiilor și conlucrării dintre cele două țări, la 
promovarea păcii, căreia ii sint devotate ambele noastre popoare.

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

TELEGRAME EXTERNE
SCHIMB DE MtSAJE IM PRESEDINTElt ROMÂNIEI 

SI PREȘEDINTELE S.U.A.
cu prilejul acreditării noului ambasador al țării noastre

în Statele Unite

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a primit pe Nicolae Gavrilescu, care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Statele Unite ale 
Americii.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui României și a tovarășei 
Elena Ceaușescu s-au transmis pre
ședintelui S.U.A. și doamnei Nancy 
Reagăn urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și pace 
pentru poporul american.

Convorbiri economice româno-ungare
BUDAPESTA 23 (Agerpres). — 

Ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale. 
Vasile Pungan, a avut convorbiri la 
Budapesta cu Peter Veress. minis
trul comerțului exterior al R.P. Un
gare. A fost examinat modul de în
deplinire a prevederilor privind 
schimburile comerciale româno-un- 
gare pe anul 1985 și s-au convenit 
măsuri concrete pentru creșterea și 
diversificarea in continuare a aces
tora. in concordantă cu posibilitățile 
pe care le oferă dezvoltarea econo
miilor celor două țări. Cei doi mi
niștri au convenit un program care 
să contribuie, in viitoarea perioadă 
de cinci ani. la o creștere mai di
namică a schimburilor economice bi
laterale. promovarea mai largă a

MOSCOVA

Luări de poziție cu prilejul vizitei premierului Indiei
MOSCOVA 23 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la dineul oferit in cinstea 
primului ministru al Indiei, Rajiv 
Gandhi, secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, a relevat 
că un angajament asumat de mem
brii permanent! ai Consiliului de 
Securitate de a respecta cu strictețe 
principiile neimixtiunii, nefolosirii 
forței sau amenințării cu forța în 
relațiile cu țările Asiei, Africii și 
Americii Latine ar avea o influență 
favorabilă asupra situației din zonele 
respective și ar contribui la lichida
rea stărilor de încordare din aceste 
regiuni.

în Asia, a arătat vorbitorul, există 
probleme la fel de importante, iar in 
unele regiuni chiar mai importante 
decît în Europa și de aceea, pentru 
a se discuta inițiativele privind unele 
aspecte ale securității și păcii pe a- 
cest continent, ținîndu-se seama și de 
experiența din Europa, ar fi utilă o 
abordare in comun, complexă, a pro-

Consfătuire privind activitatea organizațiilor
cooperatiste din țările

MOSCOVA 23 — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu. transmite : In 
capitala Uniunii Sovietice s-au des
fășurat lucrările consfătuirii pre
ședinților uniunilor și consiliilor 
centrale cooperatiste din țările 
membre ale C.A.E.R., care au pri
lejuit un schimb de experiență și de 
păreri privind activitatea si preo
cupările organizațiilor cooperatiste 
din țările respective.

In cadrul dezbaterilor. Paul Nic.u- 
lescu, președintele CENTROCOOP, 
a prezentat realizările cooperației 
de producție, achiziții și desfacereVizita șefului statului

BELGRAD 23 (Agerpres). — I.a 
Belgrad au avut loc convorbiri intre 
Radovan Vlaikovici, președintele 
Prezidiului R.S F. Iugoslavia, și re
gele Spaniei, Juan Carlos 1. aflat in 
vizită in Iugoslavia, anunță agenția 
Taniug.

In cursul examinării evoluției re
lațiilor bilaterale a fost exprimată 
dorința reciprocă de a promova, pe 
mai departe, cooperarea economică

Viitoare contacte chino-portugheze privind teritoriul Macao
BEIJING 23 (Agerpres). — Potri

vit agenției China Nouă. într-un 
comunicat de presă al Ministerului 
chinez al Afacerilor Externe se a- 
nunță că, in cursul întrevederilor 
prilejuite de vizita la Beijing a pre
ședintelui Portugaliei, Antonio Ra- 
malho Eanes, China și Portugalia au 
căzut de acord să inițieze, într-un 
viitor apropiat, convorbiri in legă
tură cu reglementarea pe cale di
plomatică a problemei teritoriului 
Macao.

Joi, la o conferință de presă, pre-

'La rindul său. președintele S.U.A. 
a rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu mulțumiri pentru mesajul 
transmis, adresînd, in același timp, u- 
rări de succese, pace și prosperitate 
continuă pentru poporul român.

Președintele S.U.A. a dat o înaltă 
apreciere relațiilor ,cu România, care, 
in ultimii 20 de ani. datorită efortu
rilor comune ale celor două părți, au 
cunoscut o dezvoltare semnificativă 
și care se desfășoară pe baza princi
piilor independenței și suveranității 
naționale, a respectului reciproc.

cooperării și specializării In produc
ție, diversificarea formelor de co
laborare. inclusiv prin activități co
mune pe terte piețe.

★
Ministrul român al comerțului ex

terior a fost primit de Jozsef Mar- 
jai. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare. Exprimin- 
du-se satisfacția pentru cursul as
cendent al relațiilor economice bi
laterale. s-a subliniat necesitatea 
unor eforturi comune susținute pen - 
tru dezvoltarea si diversificarea con
tinuă ă acestei colaborări, pentru 
asigurarea unei perspective stabile a 
schimburilor economice dintre cele 
două țări, mai cu seamă prin anga
jarea unor cooperări si specializări 
in producție pe termen lung.

blemelor fie prin negocieri bilaterale, 
fie prin tratative multilaterale și 
chiar in perspectivă prin intermediul 
unui forum general asiatic în vede
rea schimbului de păreri și căutări in 
comilh â unor soluții constructive.

La rindul său, primul ministru al 
Indiei, subliniind interesul țării sale 
fată de dezvoltarea stabilă si pe ter
men lung a relațiilor economice și 
comerciale indiano-sovietice, a arătat 
că țara sa cheamă fără încetare toa
te statele să acționeze pentru inter
zicerea folosirii armei nucleare, sau 
amenințării cu folosirea ei. șă tindă 
spre încheierea unui tratat privind 
interzicerea globală a experiențelor 
cu această armă. Pacea și liniștea în 
diferite regiuni ale lumii sint strîns 
legate intre ele și, de aceea, India 
este ingrijorată de situațiile legate de 
militarizarea zonei Oceanului Indian. 
Ea — a arătat Rajiv Gandhi — se 
pronunță împotriva intervenției din 
afară, oriunde s-ar produce aceasta.

membre ale C.A.E.R.
de mărfuri din România, locul și 
rolul ei in ansamblul economiei na
ționale.

în legătură cu cea de-a 40-a ani
versare a victoriei asupra fascis
mului. părticipanții au adoptat un 
document în care se subliniază ho
tărirea organizațiilor cooperatiste da 
a milita și în viitor, împreună cu 
celelalte forțe progresiste și demo
cratice. pentru asigurarea păcii șl 
înlăturarea pericolului de război, 
pentru reluarea procesului de des
tindere și colaborare internațională.spaniol în Iugoslavia
dintre cele două țări. Convorbirile 
au prilejuit, de. asemenea, aborda
rea problemelor păcii și conlucrării 
internaționale, relevindu-se necesi
tatea intensificării eforturilor pentru 
Întărirea securității in Europa și in 
Mediterana. Schimbul de vederi s-a 
referit, de asemenea, la situația din 
Orientul Mijlociu și America Cen
trală.

ședințele Antonio Ramalho Eanes a 
relevat că nu există un conflict în
tre Portugalia și China in legătură 
cu Macao. El a menționat că din 
1979, cind cele două țări au stabilit 
relații diplomatice, atit Portugalia, 
cit și China au recunoscut situația 
actuală a teritoriului Macao ca te
ritoriu chinez sub administrație por
tugheză, transmite agenția China 
Nouă. Apreciem de ambele părți că 
este momentul să negociem transfe
rul administrației acestui teritoriu, 
a spus președintele portughez.
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