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Desfășurată sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ieri si-a încheiat lucrările

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL OAMENILOR MUNCII
Sîmbătă, 5 mai, au continuat, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Fartidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste
România, președintele Consiliului Na'.ional
al Oamenilor Muncii, lucrările Plenarei
Consiliului Național al Oamenilor Muncii
din industrie, construcții, transporturi, cir
culația mărfurilor și finanțe.
La sosirea în sală,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a fost în
tâmpinat de participant!
cu multă căldură, cu în
delungi
și puternice
aplauze. S-a scandat cu
însuflețire
„Ceaușescu
— P.C.R. !“. „Ceaușescu
și poporul !“, „Stima
noastră
și
mîndria,
Ceaușescu — Româ
nia !“, „Ceaușescu —
pace !“.
In cursul dimineții au
fost: reluate lucrările in
plen.
In legătură cu proble
mele aflate pe ordinea
de zi au‘ luat cuvîntul
tovarășii Paraschiv Benescu,
președintele
Consiliului
județean
oamenilor
Galati
al
muncii, Marian ‘Avram,
membr’u al Consiliului
oamenilor muncii de la
întreprinderea „23 Au
gust" București. Vasile
Bulucea,
președintele
Consiliului de conduce
re
al»
Ministerului
Transporturilor și Tele ,
comunicațiilor,
Maria
maistru
Tomoșoiu,
membru ap. <°SS5"
■ lui oamenilor itfpnU
..........
rtp
de Ia întreprinderea de
prelucrare a lemnului
Piatra Neamț, Petre Petroșanu,
președintele
Consiliului
oamenilor
muncii de la Centrala
antrepriză generală con-

strucții-montaj
Bucu
rești, Ioachim Moga,
președintele Consiliului
județean Cluj al oame
nilor muncii. Gheorghe
Dinu, președintele Con
siliului oamenilor mun
cii de la Centrala in
dustrială de utilaj pe
trolier Ploiești, Corneliu
Velineov,
primvicepreședinte al Con
siliului oamenilor mun
cii de la Combinatul
siderurgic
Călărași,
Gheorghe Dinu, pre
ședintele Consiliului de
conducere al Ministeru
lui Industriei Chimice,
Gheorghe Poțincu, vice
președinte al Consiliului
județean Argeș al; oa
menilor muncii, Eva
Richter, vicepreședinte
al Consiliului județean
Covasna al oamenilor
muncii, Neculai Agachi,
președintele Consiliului
de conducere al Minis
terului Industriei Meta
lurgice. Richard Winter,
președintele Consiliului
de conducere al Minis
terului
Aorovizionării
-si.
■.Tfihplfo-Mfțteiiaie
1 Rnnico-ivifitentue ,-și

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, Egiptul sărbătorește, zi
lele acestea, cea de-a doua ani
versare a eliberării Sinaiului.
Continuu să-mi amintesc, cu
recunoștință și • apreciere. _ că
acum doi ani, cind am sărbăto
rit încheierea retragerii trupelor
israeliene din Sinai, care a re
venit, astfel, la patrla-mamă,
dumneavoastră ați binevoit — Și
vă sintern recunoscători pentru
aceasta — să adresați cu această
ocazie istorică "un mesaj, priit
intermediul televiziunii din Cai
ro, poporului egiptean și pre
ședintelui Hosni Mubarak.
Căre este părerea dumnea
voastră, astăzi, in legătură cu
procesul de pace din Orientul
Mijlociu ?
RĂSPUNS : împlinirea a doi ani
de la eliberarea Sinaiului reprezintă
un moment important pentru poporul
egiptean, care și-a redobîndit deplina
suveranitate asupra unui teritoriu
important, cit și, în general, pentru
procesul de pace în Orientul Mijlociu.
Evenimentele au demonstrat im
portanta acțiunii întreprinse . de re
gretatul președinte Sadat pentru în
ceperea negocierilor cu Israelul și în
cheierea tratatului de pace, care, in
tr-o perioadă relativ scurtă, a dus la
eliberarea Sinaiului și la trecerea sa,
din nou, sub suveranitatea Egiptului.
După cum este cunoscut, din pă
cate, în Orientul Mijlociu evenimen
tele au fost de natură să ducă la o
complicare și la o încordare și mai
mare a situației. în lumina experien
ței de pînă acum, a felului in care
s-a realizat in viață tratatul de pace
dintre Egipt și Israel, se poate spune
însă că, pentru depășirea situației gra
ve și pentru realizarea unei păci trai
nice și juste, singura cale este aceea
a tratativelor, cu participarea tuturor
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.
Tocmai in aceste împrejurări se poa
te afirma că' este necesar să se facă

totul pentru trecerea la negocieri și
realizarea unei păci trainice și juste,
care să ducă la retragerea Israelului
din teritoriile arabe ocupate în urma ■
războiului din 1967, la soluționarea
problemei - palestiniene, inclusiv la
realizarea unui.stat palestinian inde
pendent. Așa cum am menționat și
în alte împrejurări, o pace trainică
în Orientul Mijlociu presupune asi
gurarea existenței și integrității tu
turor statelor din zonă, recunoașterea
și stabilirea de relații reciproce între
țările arabe și Israel și asigurarea
unei conviețuiri pașnice. în lumina
evenimentelor de pînă acum și a tra
tatului egipteano-israe.Iian. se poate
afirma că, mai mult ca oricînd, tra
tativele pașnice reprezintă singura
cale pentru o pace trainică și justă
in această regiune.
ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, acum 12 ani, in aceeași
lună, a avut loc prima dum
neavoastră vizită în Egipt și, cu
această ocazie, intilnirea cu re
gretatul președinte Anwar Sa
dat. V-ați întâlnit atunci și cu
liderul palestinian Yasser Ara
fat. In timpul acestei intilniri
ați reafirmat întregul sprijin al
Partidului Comunist Român Și
al poporului romăn față de lupta
dreaptă a poporului palestinian
și ați adresat invitația ca o de
legație a O.E.P. să viziteze
România. Vizita s-a realizat, in
tr-adevăr, peste doi ani, in
cursul ei stabilindu-se deschide
rea unui birou permanent al
O.E.P. la București. Poziția
dumneavoastră față de cauza pa
lestiniană este foarte constantă
și clară. Ne-ați putea spune
însă acum, după evenimentele
dureroase cu care au fost con
fruntați palestinienii în orașul
Tripoli din Liban, încheiate cu
retragerea lor din acest oraș,
care este poziția dumneavoastră
actuală față de problema pales
tiniană și față de O.E.P. ?

RĂSPUNS : într-adevăr, în primă
vara acestui an s-au împlinit 12 ani
de la prima mea vizită in Egipt, de
la intilnirea cu regretatul președinte
Sadat. Această întîlnire a avut o
mare- insemn,ătate pentru relațiile
dintre România și Egipt — aș pu
tea-o caracteriza chiar de importan
ță istorică — pentru că a pus bazele
unei colaborări active și, în același
timp, unei prietenii directe între mine
și președintele Sadat. Aceasta, s-a
manifestat cu putere în anii următori
în dezvoltarea conlucrării românoegiptene, inclusiv în realizarea pro
cesului de pace în Orientul Mijlociu.
Cu acel prilej am avut și prima
întilnire cu Yasser Arafat, președin
tele O.E.P. Am discutat mult pro
blemele Orientului Mijlociu și am
subliniat și atunci, cu toată tăria, că
singura cale pentru o pace trainică
și justă este aceea a tratativelor. De
atunci am avut multe intilniri cu
președintele O.E.P., Yasser Arafat, și
pot spune că, în toate împrejurările.
România s-a pronunțat ferm și a in
sistat pentru a se ajunge la nego
cieri, ca singura cale pentru solutio
narea problemei palestiniene, și re
alizarea unui stat palestinian inde
pendent. Dealtfel, ar trebui să men
ționez că tocmai cu prilejul primei
intilniri, din 1972, am discutat pentru
prima bară, cu Yasser Arafat, nece
sitatea realizării unui stat palestinian
independent. Evenimentele ulterioare
au demonstrat ță aceasta reprezintă
o cale sigură și — poate — singura
cale pentru o soluție reală a pro
blemei palestiniene.
Desigur, relațiile dintre România
și O.E.P., dintre Partidul Comunist
Român și O.E.P. au devenit tot mai
strinse și astăzi sint foarte bune,
într-adevăr, O.E.P. a deschis o re
prezentanță permanentă aici in
România și se poate spune că țara
noastră este printre primele țări care
au stabilit deschiderea unei aseme-

(Continuare în pag. a V-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român,, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, simbă-

tă, pe E. M. Tiajelnikov, ambasado
rul Uniunii Sovietice la București, la
cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o
atmosferă tovărășească.

Președintele Comitetului Internațional Olimpic
Președintele Republicii Socialiste
România,
.tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a primit, simbătă dupăamiază, pe Juan Antonio Samaranch,
; președintele Comitetului Internațio. ’.nai Olimpic, aflat înțr-o vizită in
țara noastră.
Oaspetele a exprimat calde mulțu
miri pentru întrevederea acordată,
subliniind că se simte deosebit de
onorat de a fi primit de președintele
Nicolae
Ceaușescu,
personalitate
marcantă a vieții politice internațio

MS® SRKS
Birtc., ,
președintele

Consiliului de conduce
re al Comitetului de
Stat al Planificării.

(Continuare
în pag. a IV-a)

nale, a cărui neobosită activitate con
sacrată păcii și colaborării intre na
țiuni se bucură de înaltă prețuire pe
plan mondial.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
levat rolul însemnat pe care mișcarea
olimpică 11 are în . promovarea, prie
teniei și înțelegerii intre tinerii din
toate țările, între popoare, în spiritul
păcii și colaborării internaționale.
în timpul primirii președintelui
Comitetului Internațional Olimpic au
fost abordate probleme legate de or

ganizarea Jocurilor Olimpice de la
Los Angeles.
Președintele C.I.O. a apreciat apor
tul țării noastre la întărirea mișcării
■olimpice.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re»
afirmat hotărirea României de ; a
participa activ și în viitor la acțiunile
organizate de Comitetul Internațional
Olimpic și a urat acestui for sportiv
noi succese în îndeplinirea misiunii
sale, pusă in slujba afirmării nobile
lor idealuri de pace, înțelegere și co
laborare.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Plenara Consiliului Național al
Oamenilor Muncii a analizat mo
dul cum s-a desfășurat activitatea
pe primele patru luni ale anului
1984 pentru realizarea planului de
dezvoltare econQmico-socială.a hotăririlor Congresului al XII-lea și
Conferinței Naționale ale parti
dului.
Reprezentînd clasa muncitoare și
celelalte categorii de oameni ai
muncii. Consiliul Național are
marea răspundere de a asigura
buna funcționare a organismelor
democrației
noastre
socialiste,
muncitorești, îndeplinirea în bune
condiții a hotărîrilor partidului, a
legilor statului, înfăptuirea la un
nivel tot mai ridicat a Programu
lui partidului dă făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te, de ridicare a bunăstării mate
riale și spirituale a poporului.
Activitatea Consiliului Național
al Oamenilor Muncii trebuie să
răspundă pe deplin încrederii cla
sei muncitoare, a tuturor oameni
lor muncii; să se-desfășoare într-un
spirit de înaltă responsabilitate
față de interesele generale ale po
porului, de exigență și combativi
tate revoluționară, astfel îneît
înaltul forum al democrației munCitorești-revoluționare să dina
mizeze și să asigmife. păstrarea ca
racterului revoluționar al întregii

activități de făurire a socialismului
în România. (Aplauze puternice,
îndelungate).
Pe ordinea de zi a plenarei am
avut problemele legate de activi
tatea înfăptuirii’ planului pe acest
an, precum și celelalte măsuri pri
vind noul mecanism economic,
autoconducerea și autogestiunea
muncitorească, noul sistem de re
tribuție și, în mod deosebit, rea
lizarea în toate domeniile a acor
dului global.
Dezbaterile care au avut loc în
aceste două zije — în plen și îrf sec
țiuni — la care au luat cuvîntul
316 tovarăși, au reliefat cu putere
atît rezultatele importante obținu
te în dezvoltarea economico-socială, cît și unele lipsuri și neajun
suri care continuă să mai persiste
în diferite sectoare de activitate.
Spiritul critic, și, într-o anumită
măsură, și autocritic, a dat posi
bilitatea de a se trage concluziile
corespunzătoare pentru activitatea
ce trebuie desfășurată în urmă
toarele luni din acest an pentru
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a planului.
S-au subliniat, pe drept cuvînt,
rezultatele pozitive obținute pe
patru luni. Sînt sectoare căre au
realizat ritmuri peste prevederile
planului atît la producția-marfă, cît
și netă, precum și la alți indica
tori. Dar sînt sectoare care au ră
mas cu mult în urmă în ce pri

vește realizarea sarcinilor de plan.
Pe ansamblu, producția-marfă, pe
patru luni, este cu 4,4 la sută mai
mare față de anul trecut, însă sub
nivelul prevederilor planului pe
1984. Producția netă pe trimestrul I
este cu aproape 6 la sută mai mare
față de aceeași perioadă a anului
1983, dar nici la acest indicator nu
sîntem. la nivelul planului. Volu
mul investițiilor este cu 13 la sută
mai mare față de perioada cores
punzătoare a anului trecut. Tre
buie să spunem însă că și în dome
niul investițiilor mai sînt serioase
rămîneri în urmă.
Și la alți indicatori s-au obținut
o serie de rezultate importante.
Exportul a crescut însă numai cu
4 la sută, ceea ce reprezintă un
ritm redus față de prevederile pla
nului.
Apreciind deci rezultatele pozi
tive pe care le-am avut în cele
patru luni din acest an, trebuie să
tragem concluziile necesare pentru
a acționa cu toată hotărîrea în ve
derea lichidării rămînerilor în
urmă, pentru îndeplinirea încă în
primul semestru al acestui an —
deci pînă la sfîrșitul lui iunie — a
:planului, în toate sectoarele și la
toți indicatorii. încercările de jus
tificare a unor rămîneri în urmă
care s-au făcut de unii conducători
de . ministere sau întreprinderi nu
pot fi în nici' un fel acceptate.
Realitatea, rezultatele din alte

sectoare și din o serie importan
tă de unități economice demon
strează că există posibilitatea reală
pentru realizarea și chiar depăși
rea planului pâjacest an.
Este necesar să punem capăt cu
desăvîrșire stărilor negative din
unele ministere și din conducerile
acestora, din activitatea unor con
silii de conducere, a unor consilii
ale oamenilor muncii, care, în loc
să se preocupe în mod temeinic și
cu întreaga răspundere de înfăp
tuirea neabătută a prevederilor
planului, au mers pe linia de a pre
zenta denaturat realitățile — ca să
nu spun altfel — de a înlocui rea
lizarea producției fizice cu reali
zarea producției valorice, însă nu
pe baza realizării unei producții fi
zice echivalente, ci a înregistrării
de mai multe ori a aceluiași pro
dus, prin repartizarea în diferite
întreprinderi a unor subansamble,
a unor părți dintr-un produs, De
fapt, acestea n-au realizat produc
ția fizică, dar au venit cu reali
zarea producției valorice și au ce
rut să primească retribuția ca și
.cum ar fi realizat planul; ba mai
mult, au căutat să prezinte chiar
că au depășit planul — și că tre
buie și felicitați. O asemenea acti
vitate este contrară intereselor
clasei muncitoare, ale poporului —
și trebuie condamnată cu toată as
primea ! (Aplauze puternice).

Pe cine înșelăm, tovarăși ? Clasa
muncitoare, poporul ?! înșiși mem
brii Consiliului Național sînt re
prezentanți direcți ai oamenilor
muncii — proprietari, producători
și beneficiari — și poartă răspun
derea directă a dezvoltării econo
miei noastre naționale. A încerca
de a prezenta nereal activitatea,
umflînd cifrele valoric și nerealizînd producția fizică, înseamnă a
înșela clasa muncitoare. Este tim
pul, să punem capăt, o dată pentru
totdeauna, unor asemenea stări de
lucruri !
Este necesar ca toate consiliile
de conducere, consiliile oamenilor
muncii, adunările generale să ana
lizeze cu toată răspunderea aceste
stări de lucruri și să tragă la răs
pundere pe cei care încearcă, de
fapt, să tragă înapoi, în loc să
asigure mersul ferm înainte al ac
tivității noastre economico-sociale.
Ridic în fața Consiliului Națio
nal această problemă — de fapt,
în fața tuturor oamenilor muncii
— pentru că, în calitate de pro
prietari, de beneficiari, de produ
cători, de participant la fondul
de dezvoltare, la fondul de be
neficii, toți oamenii muncii tre
buie să acționeze cu toată răspun
derea pentru a nu se mai repeta,
în nici o împrejurare și sub nici
o formă, asemenea stări de lucruri.
Nu de umflarea, prin circulația in

ternă a produselor și între între
prinderi, a valorii producției avem
nevoie ! Aceasta nu produce nimic
în plus ! Nu produce nimic care
să servească dezvoltării și bună
stării
poporului !
Dimpotrivă,
aduce daune politicii de dezvoltare
și de ridicare a bunăstării generale
a poporului. Noi avem nevoie de
o realizare reală a producției fi
zice, a producției materiale, care
să asigure, pe această cale, condi
țiile necesare înfăptuirii progra
mului de dezvoltare a patriei,
inclusiv a necesităților de întărire
a apărării naționale și a progra
mului de ridicare continuă a
bunăstării materiale și Spirituale a
poporului nostru. (Aplauze puter
nice. Se scandează „Ceaușescu și
poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R.
„Stima
noastră
și
mîndria,
Ceaușescu — România !“).
Iată de ce, dragi tovarăși, este
necesar să tragem toate concluzi
ile și învățămintele din aceste
stări de lucruri. Pornind de la re
zultatele bune pe care le avem pe
ansamblu și de la rezultatele foarte
bune din unele sectoare, dar și de
la lipsurile care s-au manifestat,
să acționăm cu toată hotărîrea
pentru lichidarea lor rapidă și
pentru ridicarea întregii activități
din toate sectoarele la nivelul
cerințelor puse de partid și de po
porul nostru, la nivelul cerințelor

planului de dezvoltare economicosocială a patriei.
Pe primul plan trebuie să punem
cu toată hotărîrea realizarea ritmi
că a planului producției fizice și,
pe această bază, a planului producției-marfă. Este necesar să
avem permanent în vedere că, sub
nici un motiv, nu vom mai admite
nici un fel de creștere a prețuri
lor produselor industriale. Această
problemă este, dealtfel, înscrisă
în planul pe acest an, care este
legea dezvoltării economico-sociale
a țării — și trebuie să fje respecta
tă neabătut în toate unitățile, în
toate sectoarele. Dimpotrivă, tre
buie să acționăm în direcția redu
cerii continue a cheltuielilor de
producție, a cheltuielilor materiale
și, pînă la urmă, și a prețurilor de
desfacere a unor produse.
Am vizitat zilele trecute mai
multe întreprinderi din domeniul
construcțiilor de mașini. Am con
statat multe lucruri bune, dar' și
multe stări de lucruri negative,
tocmai în această direcție. Sînt lip
suri serioase în buna organizare a
producției, a realizării producției
fizice, ceea ce duce la creșterea ar».
tificială a prețurilor. Este necesar
să analizăm cu toată seriozitatea și
răspunderea aceste probleme și să
punem capăt cu desăvîrșire unor
asemenea practici.

(Continuare în pag. a Il-a)

SClNTEIA — duminică 6 mai 1984

PAGINA 2

C UV / NT AR EA TOVARĂȘ U L UJ
NICOLAE CEAUȘESCU
la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii
(Urmare din pag. I)

Va trebui să acționăm cu mai
multă hotărîre pentru realizarea
bazei energetice și de materii pri
me în conformitate cu prevederile
planului, a hotărîrilor Conferinței
Naționale a partidului. S-au men
ționat aici rămînerile în urmă în
domeniul minier, petrolier, precum
și în domeniul geologiei. Tovarășii
din aceste sectoare și-au luat an
gajamentul să lichideze rămînerile
în urmă, să recupereze nerealizările din primele luni, astfel încît, pe
întregul an, să înfăptuim prevede
rile privind dezvoltarea bazei
energetice și de materii prime.
Lăgat de aceasta, trebuie să ac
ționăm cu mult mai multă hotărîre
pentru realizarea hotărîrilor și a
programelor stabilite privind re
ducerea consumurilor energetice și
materiale. Pe primele luni avem o
depășire a acestor consumuri. Sînt
însă sectoare și unită ti care, nu nu
mai că s-au înscris în prevederile
planului, dar au obținut chiar re
duceri mai mari — ceea ce de
monstrează că este posibil și că
trebuie să luăm cu hotărîre toate
măsurile pentru a asigura înfăp
tuirea prevederilor de reducere a
consumurilor energetice și mate
riale.
în al doilea rînd, trebuie să acordăm o atentie și mai mare re
cuperării și refolosirii surselor de
energie, a materialelor, pieselor și
subansamblelor. Am mai mențio
nat și cu alte prilejuri că, ne aceas
tă cale, asigurăm, în unele sectoa
re, peste 50 la sută din necesarul
de materii prime. Deci problema
reducerii consumurilor, a recupe
rării și refolosirii are o pondere de
importanță hotărâtoare în buna
desfășurare a activității de pro
ducție. în această privință avem
încă rezerve foarte mari. Chiar fată
de prevederile programelor pe care
le-am adoptat în vara anului tre
cut, avem încă mari rezerve — și
trebuie să acționăm cu și mai mul
tă hotărîre în direcția identificării
căilor pentru noi reduceri a nor
melor de consum. Sînt însă minis- .
.tere, întreprinderii centrale- care au
considerat că, odată existînd un
program sau o prevedere în plan,
cu aceasta și-au încheiat activita
tea. între altele fie spus, ele au ac
ționat destul de greu și pînă cînd
s-au întocmit programele. Tovară
șii respectivi au considerat, proba
bil, că sînt de acum obosiți, că au
făcut prea mult și au lăsat progra
mele — poate unele chiar închise
la documente secrete, ca nu cum
va să fie cunoscute și de alții —
și și-au văzut de treabă, lucrind
după normele anterioare și realizînd consumurile foarte mari des
pre care s-a vorbit aici.
Existența programelor, a norme
lor de consum nu a rezolvat pro
blema. Atunci cînd am adoptat aceste programe și noi norme de
consum am stabilit că trebuie să
se acționeze și să se ia măsuri tehnico-organizatorice în toate sec
toarele, pentru realizarea acestor
norme. Foarte puțin s-a făcut în
metalurgie, și aproape nimic în
chimie. Ați auzit aici că, chiar
față de consumurile vechi, s-au
depășit unele norme. Același lucru
e valabil și pentru materialele de
construcții, precum și pentru mo
dul în care s-a acționat în această
privință la alte ministere. Este
deci necesar să se treacă cu hotă
rîre la elaborarea, în fiecare con
siliu de conducere, în fiecare sec
tor, în fiecare unitate, împreună
cu institutele de cercetare, a mă
surilor tehnico-organizatorice, a
modernizărilor necesare la unele
instalații și utilaje, pentru a ne în
scrie în normele de consum prevă
zute. Să asigurăm aplicarea fermă
a măsurilor pe care le-am stabilit,
de a nu mai arunca materiile pri
me sau materialele — așa cum am
menționat că se întîmplă în oțelării, unde dintr-o tonă de oțel,
pentru care am cheltuit și materi
alele necesare, și cocsul, și energia,
și alți combustibili, aruncăm 15 la
sută și în unele locuri chiar mai
mult. în felul acesta, în afară de
faptul că nu ne înscriem în nor
mele privind utilizarea metalului,
mai aruncăm și metal și, de fapt,
ajungem ca aproape 25 la sută din
cantitatea de metal produsă să o
trimitem la retopit. Faceți singuri
socoteala, tovarăși : de ce depășim
consumurile de cocs, de energie și
altele ? De ce sînt cheltuielile atît
de mari ?
Deci, odată cu măsurile pentru a
realiza producția în domeniul ener
getic și ai materiilor prime, al re
cuperării și refolosirii se pune pro
blema de a respecta în întregime
normele de consum și de â acțio
na, în continuare, pentru a identi
fica noi căi pentru reducerea acestora.
O atenție deosebită trebuie acor
dată activității din chimie și meta
lurgie — producătoare de multe
materiale de importanță hotă’rîtoare pentru întreaga activitate eco
nom ico-socială. Avem, pe ansam
blu, rezultate bune, dar sînt multe
rămîneri în urmă la producția fi
zică. Or, a nerealiza produsele
chimice necesare, în conformitate
cu planul, a nu îndeplini prevede

rile planului privind realizarea
metalului, a oțelului de diferite ca
lități înseamnă a crea greutăți
în toate celelalte ramuri de acti
vitate.
Avem capacitățile de producție
necesare, chiar cu o rezervă des
tul de mare atît la chimie, cît și în
metalurgie. Cunoașteți că am in
vestit mult pentru dezvoltarea acestor sectoare — și este timpul ca
ele să treacă cu hotărîre șă pro
ducă la nivelul cerințelor, al capa
cităților de producție de care dis
pun.
Am discutat mult ' despre con
strucțiile de mașini — ramură
care, de asemenea, are un rol im
portant în dotarea și dezvoltarea
tuturor ramurilor economiei na
ționale. Construcția de mașini este,
de asemenea, o ramură în care am
investit mult, am creat uzine mo
derne, de înaltă tehnicitate — și
acum ea trebuie să răspundă în
condiții cît mai bune cerințelor
puse în fața ei. Și în această ra
mură capacitățile luate în calcul
pe anul în curs sînt cu mult sub
ceea ce este posibil de realizat —
dacă nu mă înșel, cu 6 sau 7 pro
cente. Deci nu se poate pune, în
nici un fel, problema că nu am
dispune de capacități de producție ;
dimpotrivă, în aceste sectoare am
putea crește ușor producția fizică
pe acest an cu încă 5—6 procente
peste prevederile planului.
Este necesar deci ca atît consi
liul de conducere al ministerului,
cît și toate consiliile oamenilor
muncii din acest sector să acțio
neze cu toată hotărîrea pentru
realizarea în cele mai bune condi
ții a planului la toți indicatorii, a
producției fizice. Același lucru este
valabil și în ce privește Ministerul
Industriei de Mașini-Unelte, Elec
trotehnică și Electronică, care, de
asemenea, are un rol foarte im
portant în înfăptuirea întregului
program de dezvoltare a economiei
naționale.
Trebuie, de asemenea, să acor
dăm ceva mai multă atenție mo
dernizării mai rapide a industriei
ușoare și alimentare, în conformi
tate cu programele stabilite, pen
tru a putea să se adapteze rapid
la cerințele de consum, la cerin
țele exportului.
în general, consider că în toate
ramurile economiei naționale dis
punem de capacități corespunză
toare, moderne, pentru a realiza
în bune condiții și la nivel ca
litativ corespunzător
producția
stabilită, atît pentru necesitățile
interne, cît și pentru export.
Am reținut din declarațiile fă
cute de mai mulți tovarăși care
au luat cuvîntul în plenară că
rămînerile în urmă trebuie să se
considere ca un accident, că nu se
va mai repeta această situație.
Cred că Consiliul Oamenilor
Muncii, în totalitatea sa, reținînd
aceste angajamente, se pronunță
ferm pentru a acționa cu toată
hotărîrea, în toate domeniile, în
vederea realizării în cele mai bune
condiții a planului pe acest an.
Este necesar să luăm o serie de
măsuri pentru a pune mai multă
ordine în organizarea producției și
a muncii. Am discutat, de mai
multe ori, necesitatea concentrării
și specializării producției, pentru a
asigura reducerea numărului ex
cesiv de colaboratori și realizarea
în mai bune condiții a produselor
necesare îndeplinirii, pe ansamblu,
a planului de producție și pentru
a asigura și calitatea corespunză
toare.
Am întocmit deja unele progra
me pentru unele ramuri. Va tre
bui însă ca, practic, în următoa
rele 2—3 luni în toate ramurile și
în toate sectoarele să încheiem
activitatea de concentrare, de spe
cializare a producției.
în ramura producerii autoturis
melor am stabilit să reducem cu
60 la sută numărul întreprinderi
lor care colaborează astăzi la rea
lizarea „Daciei" cu diferite subansamble, piese și altele. Și cred
că încă mai avem rezerve în această privință. Dar așa cum am
stabilit, trebuie ca, pînă la sfîrșitul acestei luni, să încheiem această reorganizare. Am dat acest
exemplu pentru a înțelege ce mari
posibilități avem de a realiza con
centrarea și specializarea produc
ției și pentru a sublinia ce mare
importanță are aceasta pentru
buna desfășurare a producției și
ridicarea calității produselor, pen
tru a se pune capăt creșterii arti
ficiale a cheltuielilor de produc
ție, a prețului de cost al produ
selor.
Trebuie să acționăm cu mai
multă hotărîre pentru asimilarea
noilor materiale, a noilor piese și
subansamble. Din păcate, pe pri
mele patru luni, și în această pri
vință sînt rămîneri în urmă. Mai
mult chiar, există din nou tendin
ța, încurajată — trebuie să spun
aici, în fața Consiliului Oamenilor
Muncii — chiar de organele de
sinteză, de a se apela, chiar pentru
produsele pe care le-am asimilat,
la importuri, de a se propune im
porturi suplimentare sau de a se
prelungi perioada de asimilare și
de a împinge, pe această cale, la
importuri.

Trebuie să înțelegem clar că nu
putem, sub nici un motiv, admite
o creștere suplimentară a impor
tului față de prevederile planului !
Dimpotrivă, așa cum am stabilit
și la plenara Comitetului Central,
trebuie să acționăm în continuare
pentru a reduce importurile, față
de ceea ce este prevăzut în plan.
Aceasta presupune însă asimila
rea la timp, introducerea în pro
ducție și realizarea în întregime a
cantităților de materiale de care
avem nevoie. Avem produse asi
milate de ani de zile, dar produ
cem numai 40—50—60 la sută din
cantitățile necesare, iar, pentru di
ferență, mergem să importăm,
deși le-am asimilat de mult timp.
Trebuie să producem în țară aces
te materiale în întregime și să re
nunțăm la importuri ! Aceasta are
o importanță deosebită pentru
buna aprovizionare tehnico-materială, pentru desfășurarea ritmică
a producției. Se impune deci să
se ia toate măsurile, să concentrăm
toate forțele cercetării, cele mai
bune forțe din întreprinderi, de
specialiști, pentru a realiza la timp
programul care este stabilit pentru
fiecare sector.
în conformitate cu programul
adoptat de Marea Adunare Națio
nală, trebuie să realizăm un ritm
de creștere a productivității mun
cii de peste 8 la sută. Pe 4 luni
realizările sînt foarte mici pe an
samblu, deși — așa cum s-a arătat
aici — sînt sectoare care au reali
zări chiar peste aceste prevederi.
Cred că nu este necesar să insist
mai mult și să explic de ce trebuie
să realizăm programul de creștere
a productivității muncii. Numai pe
această bază vom putea asigura
creșterea venitului național, mij
loacele necesare atît pentru dez
voltarea, cît și pentru ridicarea
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului. Și aici însă nu
mai programul nu este suficient.
Trebuie să se treacă la acțiuni ho
tărâte, la stabilirea, pe fiecare uni
tate. a măsurilor de realizare cel
puțin a prevederilor din plan pri
vind productivitatea muncii. Avem
încă un număr mare de oameni
care nu muncesc. Dealtfel, între
prinderile care n-au realizat pla
nul au menținut întregul personal,
încălcînd astfel prevederile legii
care cere ca acolo tinde se apre
ciază că nu sînt asigurate comen
zile necesare să se redistribuie în
prealabil forța de muncă în alte
sectoare de activitate. Este un lu
cru inadmisibil să avem în unele
sectoare forță de muncă suplimen
tară, să lucrăm sub productivitatea
muncii — uneori mai mică chiar
decît acum un an— și să avem
ramuri, sectoare unde să ducem
lipsă de forță de muncă. Asta în
seamnă că nici ministerele, dar
nici organele centrale de sinteză,
nici Ministerul Muncii nu-și înde
plinesc obligațiile pe care le au în
conformitate cu prevederile legii și
ale planului.
Sînt multe probleme legate de
buna organizare a producției și a
muncii, de organizarea interioară
a activității care permite înfăp
tuirea și chiar realizarea unei pro
ductivități mai înalte a muncii de
cît prevederile planului. La aceas
ta trebuie adăugate și automatiza
rea. introducerea robotizării, a
altor măsuri tehnice care asigură
creșterea rapidă a productivității
muncii. Chiar în unele întreprin
deri pe care le-am vizitat recent
— la Constanta și în Capitală —
organizarea muncii, a fluxului de
producție lasă foarte mult de do
rit. La Șantierul naval din Man
galia, automatizarea sudurii este în
jur de 20 la sută, în timp ce la
șantierul alăturat din Constanța
s-a ajuns la aproape 60 la sută.
Este evidentă deci diferența de
productivitate, fără să mai vorbesc
însă de alte stări de lucruri nega
tive pe care le-am constatat. De
sigur, am discutat cu acel prilej
ce trebuie făcut și cum să acțio
năm pentru a pune rapid ordine
în acest domeniu. însă această pro
blemă trebuie să fie mai serios
luată în considerație în toate uni
tățile, în toate sectoarele de acti
vitate. Trebuie neapărat să reali
zăm, în bune condiții, creșterea
productivității muncii și să creăm
o bază temeinică pentru îndepli
nirea programului în acest dome
niu.

Stimați tovarăși,
Prin hotărîrile din septembrie
1983, am stabilit să trecem mai
ferm la aplicarea în toate sectoa
rele a acordului global. Și aici s-a
acționat și se acționează cu multă
încetineală. A trebuit să luăm mă
suri speciale pentru construcții,
spre exemplu, pentru sectorul
transporturi, spre a grăbi trecerea
la organizarea activității pe baza
acordului global. Este adevărat, într-o serie de sectoare se lucrează,
într-o anumită măsură,
într-ufi
așa-zis acord global ; dar, în mod
conștient spun un așa-zis acord
global, pentru că el nu este ceea
ce trebuie să reprezinte acordul
global în conformitate cu prevede
rile legii.
Așa cum am făcut în construcții,

în transporturi, va trebui să luăm
ramură cu ramură și să stabilim
în amănunțime criteriile de bază
privind realizarea și aplicarea
acordului global, care să cuprindă
întregul personal — și personalul
neproductiv, și conducerile între
prinderilor. Trebuie să ne gîndim
— cum am făcut în construcții —
ca personalul de conducere să poa
tă fi retribuit numai dintr-un anu
mit procent din valoarea produc
ției. Acest lucru va trebui să-l
facem și pentru centrale și, pro
babil, chiar și pentru conducerile
ministerelor, pentru aparatul cen
tral, pentru a nu mai fi nimeni
alimentat din bugetul de stat, ci să
fie strîns legat de felul cum se re
alizează producția. Veniturile fie
căruia să fie legate de procentul pe
care-1 stabilim din producția ce se
realizează.
Recent am încheiat aceste mă
suri în întreprinderile de comerț
exterior, care trebuiau de mult să
treacă pe acord global. Sperăm că,
în fine, vor trece acum. Vor fi
plătite pe bază de procent din ac
tivitatea de comerț exterior. Am
stabilit numărul de personal pen
tru fiecare întreprindere în raport
cu planul de export și de import —
dar îndeosebi de export — deci de
activitatea de comerț exterior, și,
în raport de aceasta, am stabilit și
personalul pe fiecare întreprindere.
Nerealizarea însă a exportului, a
activității de comerț exterior va
presupune reducerea în continuare
a personalului, pentru că procen
tul care este prevăzut nu va putea
să asigure o retribuție în confor
mitate cu nivelul stabilit decît dacă
realizăm planul. Dacă nu, va tre
bui ca oamenii să meargă la altă
activitate sau să se mulțumească,
dacă vor să rămînă acolo, cu cît
le va reveni, împărțind procentul
respectiv la numărul total de per
sonal din întreprinderea de co
merț exterior. Desigur, am avut în
vedere ca dimensionarea fiecărei
întreprinderi să asigure chiar de
pășirea veniturilor, în condițiile
realizării planului. în calcul am
luat 80 la sută din planul de ex
port. Deci cînd am dimensionat,
i-am dat o posibilitate ca, de la în
ceput, să dispună de o rezervă
pentru a putea chiar să aibă veni
turi suplimentare. Aplicăm ferm,
desigur, principiul: vor avea ex
portul mare, vor avea venituri su
plimentare, vor putea cîștiga neli
mitat — așa cum facem și în con
strucții, și în alte sectoare ; dar
aplicăm, tot nelimitat, și posibili
tatea de a nu primi la nivelul sta
bilit dacă nu se realizează planul.
Am menționat toate acestea pen
tru că trebuie să fie bine înțeles
că aplicarea principiilor noi de re
tribuție, a acordului global repre
zintă un factor important pentru a
impulsiona buna organizare și ac
tivitate în toate unitățile, creșterea
spiritului de răspundere, de ordine
și de disciplină.
Avem deja\acum unele unități
unde muncitorii, personalul respec
tiv dintr-o brigadă sau alta, din
tr-o unitate chiar, au cerut ca unii
oameni care nu-și fac datoria să
nu mai facă parte din colectivul
respectiv, garantînd că ei pot să
facă activitatea și fără aceștia. Cei
care nu vin la lucru, nu depun o
activitate, încalcă disciplina con
stituie o piedică în buna organi
zare a muncii a acestor brigăzi sau
unități.
Trebuie să acționăm deci cu
toată hotărîrea pentru ca, aplicînd
noul principiu de retribuție, acor
dul global, noul mecanism econo
mic în toate sectoarele, să crească
spiritul de organizare, spiritul de
muncă, de disciplină specific clasei
muncitoare, care știe că numai asi
gurând buna funcționare a -utilaje
lor, a întregii activități poate asi
gura atît veniturile proprii, cît și
creșterea generală a avuției națio
nale, dezvoltarea patriei noastre.
(Aplauze prelungite).
Este necesar, în general, să ac
ționăm cu mai multă hotărîre pen
tru realizarea în cele mai bune
condiții a măsurilor de creștere
mai puternică a eficienței econo
mice în toate sectoarele de activi
tate. Se impune ca sectorul bancar
și financiar, organele financiare.
Ministerul Finanțelor să-și îndepli
nească în mai bune condiții, cu
mai mare răspundere rolul impor
tant pe care-1 au în buna funcțio
nare a noului mecanism economico-financiar.
O atenție deosebită este necesar
să acordăm investițiilor, punerii
în producție a noilor capacități și
realizării, în toate unitățile aflate
în funcțiune, a parametrilor de
producție și a celorlalți indicatori
din proiect. Am mai discutat aceste
probleme; am stabilit măsuri pen
tru fiecare ramură, astfel încît, în
acest an, să realizăm în întregime
programul de investiții, inclusiv
punerile în funcțiune. în mod deo
sebit trebuie să ne ocupăm mai se
rios de chimie, unde continuă să
existe rămîneri în urmă, de secto
rul minier și de energie Am dis
cutat aseară — după ce am luat
cunoștință de unele propuneri fă
cute în secțiuni — că va trebui ca,
în următoarea săptămînă, să sta

bilim măsuri pentru a acorda un
sprijin mai puternic, de către Mi
nisterul Construcțiilor Industriale,
pentru Ministerul Energiei Elec
trice în realizarea programului de
punere în producție a noilor cen
trale. Trebuie să facem totul încît
să punem la timp în producție
toate capacitățile, să realizăm re
parațiile capitale, încît să avem asigurate condițiile pentru desfășu
rarea normală a activității din
punct de vedere energetic în toam
na anului acesta și în iarna anu
lui viitor.
Avînd în vedere că sînt prevă
zute o serie de obiective importan
te, pentru a începe construcția lor
se impune să fie revăzut programul,
să stabilim termenele pînă la care
trebuie să se treacă la începerea
realizării acestor obiective. Să nu
mai lăsăm la dispoziția fiecărui
minister să stabilească el cînd să
înceapă aceasta. Să luăm măsuri
pentru realizarea proiectelor, con
centrând proiectanții, stabilind ter
menele și introducând și în proiec
tare acordul global, plata pe
proiect — nu cu luna, nu cu anul,
cum se întîmplă acum. Și în pro
iectare, ca și în cercetare, trebuie
să trecem ferm la acordul global,
în proiectare să se aplice plata pe
proiect și cu aceeași posibilitate de
a cîștiga nelimitat în sus, dar și
să aibă nelimitată reducerea cîștigului, în jos, dacă nu realizează la
timp proiectul.
Avem un număr foarte mare de
proiectanți, mai mult decît necesar
— dar cu toate acestea nu se exe
cută la timp proiectele. în maxi-;
mum două săptămâni, guvernul va
trebui să stabilească măsurile ne
cesare, inclusiv trecerea la noul
sistem de retribuție și în acest sec
tor de activitate, în așa fel încît
toate capacitățile de producție pre
văzute pentru acest an să înceapă
să fie construite și să se poată în
scrie în termenele stabilite de dare
în funcțiune.
în cadrul plenarei Consiliului
Național s-a discutat, pe larg, des
pre activitatea de comerț exterior.
Avem, într-adevăr, o anumită creș
tere a exportului, dar nu țr£ con
formitate cu prevederile planului.
Sînt sectoare și ramuri unde rămî
nerile în urmă sînt foarte mari.
Este necesar să luăm toate măsu
rile, încît în lunile mai și iunie să
realizăm în întregime prevederile
pentru export pe semestrul I și
chiar să realizăm ceva în plus în
unele sectoare. Nu cred că este ne
cesar să mai insist mult asupra acestei probleme. Prin lege am sta
bilit ea producția de export să fie
prioritară, ca aprovizionarea tehnico-materială să se facă în pri
mul rînd pentru export. Se im
pune ca organele noastre cen
trale, ministerele, toate unități
le, consiliile de conducere să în
făptuiască neabătut prevederile
din planul de stat, din legile țării !
Este necesar să acționăm cu mai
multă hotărîre în direcția dezvol
tării relațiilor economice interna
ționale, a cooperării în producție,
să trecem cu hotărîre la acorduri
de lungă durată, care dau posibili
tate și garanție și pentru o parte,
și pentru alta.
Avem tot ce este necesar pentru
a realiza în bune condiții preve
derile exportului pe semestrul I și
să pregătim temeinic trimestrele III
și IV, astfel încît să putem reali
za, în bune condiții, exportul. în
mod corespunzător, vom asigura și
importul. Eu nu vorbesc de im
port pentru că, din păcate, pe pri
mele patru luni, importul a fost
depășit. Exportul n-a fost realizat,
dar la import am adus mai'mult,
și pe o relație, și pe alta.
Dar dacă avem în vedere cu cît
am realizat exportul, apoi depă
șirea importului este aproape de
20 la sută, sau chiar mai mare.
Iată de ce trebuie să urmărim în
mod temeinic ca importul să nu
poată depăși, sub nici un motiv,
prevederile planului.
Trebuie să înțelegem bine că
anul acesta avem de făcut față
unor obligații internaționale foarte
serioase. Trebuie să reducem cu un
procent important datoria externă
și, totodată, să asigurăm mijloacele
necesare pentru întreaga activitate
a societății noastre socialiste. Chiar
în actualele condiții economice in
ternaționale mai grele avem po
sibilitatea — și trebuie^ cu atît mai
mult — să acționăm pentru dez
voltarea relațiilor economice inter
naționale, a cooperării în produc
ție, a acordurilor de lungă durată,
pentru a da o bază trainică dez
voltării întregii ribastre activități
economice și sociale.
Desigur, un loc important vor tre
bui să-1 ocupe, și în continuare,
relațiile în C.A.E.R., relațiile cu
țările socialiste, dar și relațiile cu
țările în curs de. dezvoltare, pre
cum și cu țările capitaliste dezvol
tate. Noi considerăm participarea
la diviziunea internațională a mun
cii. la schimbul de valori materia
le și spirituale un factor impor
tant, atît pentru dezvoltarea economică-socială a fiecărei țări, cît
și pentru politica de pace și co
laborare internațională.

Stimați tovarăși,
Odată cu activitatea pentru în
deplinirea planului de producție la
toți indicatorii, trebuie să acordăm
o atenție mai mare ridicării con
tinue a calității și a nivelului teh
nic al producției. Am adoptat un
program special în această privin
ță și, în concordanță cu prevede
rile lui, trebuie să stabilim pe fie
care ramură, în fiecare sector, în
fiecare unitate măsurile necesare.
Ridicarea calității, a nivelului teh
nic al producției constituie o ce
rință esențială pentru dezvoltarea
noastră, cît și pentru participarea
activă la diviziunea internațională
a muncii, la cooperare, la colabo
rarea cu alte state ale lumii. în
acest cadru, un rol important re
vine activității de cercetare, insti
tutelor centrale și institutelor de
cercetări. Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie, care tre
buie să acționeze cu toată hotă
rîrea pentru realizarea programe
lor, a prevederilor de plan în acest
domeniu de activitate.
Este, cred, bine înțeles pentru
toate consiliile de conducere că
fără angajarea cu mai multă ho
tărâre a cercetării în soluționarea
problemelor dezvoltării fiecărei ra
muri nu vom putea realiza ceea
ce ne-am propus.
Sînt necesare, de asemenea, mă
suri în vederea ridicării nivelului
pregătirii profesionale și tehnice a
oamenilor muncii. Realizarea cali
tății, a nivelului tehnic, creșterea
productivității muncii sînt nemij
locit legate de gradul de cunoștin
țe profesionale și tehnice ale oa
menilor muncii. Avem stabilit un
întreg sistem în această privință.
Sînt ramuri unde se desfășoară 9
activitate cu rezultate bune, dar
există și în acest domeniu o serie
de minusuri pe care trebuie să le
lichidăm cu desăvîrșire.
Sînt multe probleme pe care
trebuie să le soluționăm mai bine
decît pînă acum, în toate sec
toarele de activitate. Aceasta im
pune îmbunătățirea continuă a
activității
consiliilor oamenilor
muncii ..’și a adunărilor genera
le. în • calitate de proprietari,
producători și beneficiari, oamenii
muncii poartă răspunderea și tre
buie să acționeze cu toată hotărî
rea pentru buna desfășurare a în
tregii activități, pentru realizarea
planului la toți indicatorii.
Oamenii muncii sînt participanți
la fondul de dezvoltare cu părți
sociale, la fondul de beneficii ; dar
în calitatea lor de proprietari tre
buie să înțeleagă că, pentru a avea
rezultate bune din participarea la
fondul de dezvoltare, pentru aputea primi o parte mai importan
tă din fondul de beneficii
este
necesar să realizăm o activitate
cu bune rezultate, eficientă, să
asigurăm beneficiile necesare. Alt
fel, nici prevederile privind pro
centul pe care-1 dăm pentru fon
dul de participare, nici participa
rea la beneficii nu va putea fi
realizată.
Deci trebuie ca toate consiliile
oamenilor muncii, cărora adună
rile generale le-au încredințat con
ducerea și administrarea activității
unităților, să ia toate măsurile pen
tru a crește răspunderea tuturor
oamenilor muncii și a asigura în
făptuirea neabătută a sarcinilor
stabilite prin plan.

Stimați tovarăși,
Am trecut, începînd din septem
brie 1983, la mărirea retribuțiilor.
Urmează să încheiem această ac
țiune în luna august. Dar nu tre
buie să uităm nici un moment că,
dacă nu vom realiza creșterea pro
ductivității
muncii,
reducerea
cheltuielilor materiale, sporirea
eficienței economice și a benefici
ilor, nu vom putea asigura ca
această creștere a retribuției să fie
reală, adică nu vom putea menține
sub control prețurile. Noi am sta
bilit ca pnul acesta să nu se reali
zeze nici o creștere a prețurilor,
nici în industrie, nici la bunurile
de consum. Sîntem hotărîți să rea
lizăm aceasta — și avem posibili
tatea să facem acest lucru și tre
buie să-l facem ! însă trebuie să
înțelegem că pentru a asigura
creșterea retribuției reale este
necesar să crească productivitatea
muncii și beneficiile, ca în fiecare
sector activitatea să fie rentabilă.
Am menționat nu o dată — și
trebuie să fim conștienți cu toții
de acest lucru — că nu putem, în
nici o împrejurare, să consumăm
mai mult decît producem. Dar nu
numai atît. Nu putem consuma nici
chiar atît cît producem
fără a
pune în pericol viitorul națiunii
noastre, construcția socialistă. Din
nivelul general al producției, noi
trebuie să asigurăm permanent un
anumit procent pentru acumulare,
pentru dezvoltare. Numai așa asi
gurăm viitorul patriei, viitorul in
dependent al poporului nostru.
(Aplauze).
Avem tot ceea ce este necesar
ca să putem înfăptui, în acest an,
creșterea retribuției reale în con
formitate cu prevederile Conferin
ței Naționale, să menținem sub

control prețurile și să creăm o bază
trainică pentru anul viitor și pen
tru anii următori. Repet încă o
dată că este necesar să facem to
tul pentru creșterea mai puternică
a eficienței economice, a rentabi
lității, pentru a asigura sporirea
mai puternică a venitului național
al patriei noastre.
Se impune să se lucreze cu mai
mult spirit de răspundere, cu mai
multă disciplină și ordine. Să dez
voltăm puternic spiritul revoluțio
nar, muncitoresc in toate dome
niile de activitate ! Este necesar
ca toți oamenii muncii, toate con
siliile de conducere să acționeze,
în toate împrejurările, ca organis
me ale democrației revoluționare
muncitorești, să militeze cu hotă
rîre pentru lichidarea lipsurilor și
neajunsurilor, pentru întărirea or
dinii, disciplinei, pentru promova
rea noului, a spiritului revoluțio
nar, muncitoresc în toate dome
niile de activitate. (Aplauze puter
nice, prelungite).
Se impune să fie îmbunătățită
și activitatea consiliilor de condu
cere ale ministerelor, ale celorlal
te organe centrale. Unii tovarăși
au vorbit aici despre faptul că
n-au acordat atenție unei proble
me sau alteia ; s-au luat și unele
angajamente. Este un ' lucru bun,
dar trebuie să înțelegem că timpul
angajamentelor a trecut. Numai
cu angajamente nu putem să re
zolvăm problemele ! Nu ne putem
mulțumi, în continuare, să aștep
tăm o altă adunare a Consiliului
Oamenilor Muncii sau altă împre
jurare ca să repetăm același lu
cru, să spunem că n-am acționat
cu toată răspunderea și că vom
face asta în viitor. Am mai auzit,
chiar la aceiași tovarăși, aceste lu
cruri de cîteva. ori pînă acum,
chiar la una din ședințele Consi
liului Oamenilor Muncii. De aceea
spun că este timpul să se înțelea
gă că a trecut perioada cînd ne
puteam mulțumi numai cu anga
jamente. Am ajuns la un înalt ni
vel de dezvoltare, inclusiv al con
științei revoluționare, dar și pro
fesionale, incit-se cere să acționăm
pentru soluționafea iefectivă a^țiroblemelor . și-i nu >să venim săi ne
luăm angajamente și apoi să nu
facem nimic.
Cred că am fost foarte clar ! Nu
mă mai refer la nici un fel de mi
nister, dar acest lucru privește
practic toate organele noastre cen
trale.
Trebuie să facem în așa fel încît
consiliile de conducere ale minis
terelor să funcționeze ca organe
colective, să poarte răspunderea
pentru felul în care se desfășoară
activitatea și să acționeze pentru
soluționarea la timp a probleme
lor. încă se mai scrie mult — mă
refer la hîrtii, la tot felul de re
ferate și rapoarte. Activitatea vie
se îneacă încă în hîrtii intermi
nabile care răpesc nu numai
timpul acelora care le fac, dar și
al altora. Trebuie să trecem cu
hotărîre la aplicarea celor ce am
stabilit, de a reduce în acest an cu
50 la sută formularisticile și tot
felul de hîrtii și rapoarte de dife
rite feluri. (Aplauze prelungite).
Mi s-a spus că în dezbaterile din
unele secțiuni unii tovarăși au ară
tat că au rezolvat problema trimițînd o circulară la un institut de
cercetare sau la o întreprindere.
Nu pentru aceasta avem un minis
tru, miniștri adjuncți sau directori
în ministere, să trimită circulare
la institutele de cercetare și cen
trale ! Directorii de centrale sînt
membri ai Biroului Executiv al
Consiliului Oamenilor Muncii — și
ei trebuie să lucreze nemijlocit cu
ministrul. Dacă au probleme tre
buie să se adreseze direct minis
trului pentru soluționarea lor, iar
ministrul nu trebuie să lucreze
prin circulare — cu atît mai mult
miniștrii adjuncți sau directorii.
Nu pentru asta am asigurat nu
mărul corespunzător de cadre de
conducere într.-un minister sau al
tul ! Nu pentru a trimite cît mai
multe hîrtii și circulare — unele,
din păcate, chrsrF proaste, contra
dictorii, care încurcă lucrurile —
ci pentru a rezolva operativ și
direct problemele, pentru a merge
jos, în unități, pentru a face o
muncă de organizare și de solu
ționare a problemelor economice,
tehnico-financiare.
Trebuie, în mod hotărît, să pu
nem cu desăvîrșire capăt acestui
lucru! în conformitate cu legile
țării, nimeni nu poate da instruc
țiuni obligatorii de aplicare a lor,
nici un minister, nici un ministru.
Legile țării nu pot fi interpretate
decît de Consiliul de Stat. Dacă
cineva n-a înțeles ceva trebuie să
se adreseze Consiliului de Stat.
Nici un ministru, nici un consiliu
de conducere nu poate să dea in
strucțiuni și să arate cum trebuie
să se aplice o lege — ci numai
Consiliul de Stat ! Ei sînt chemați
să realizeze, să aplice legea așa
cum este ea ! (Aplauze îndelun
gate).
Este necesar ca și Consiliul Na
țional al Oamenilor Muncii — ca
organ al democrației revoluționare
(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a II-a)
muncitorești — să-și îndeplineas
că în mai bune condiții rolul
ce-i revine în controlul activității,
în buna desfășurare a muncii tu
turor consiliilor de conducere, de
sus pînă jos.
Sînt necesare noi măsuri în di
recția perfecționării planificării, a
simplificării activității financiare.
Toate acestea trebuie să ducă la
descătușarea energiilor creatoare
ale maselor populare, ale oameni
lor muncii. Trebuie să ne concen
trăm atenția nu spre a găsi justi
ficări pentru o nerealizare sau alta,
ci să ne consumăm energia pentru
soluționarea efectivă a probleme
lor, pentru.; a răspunde,încrederii
clasei muncitoarei ,tșfo< poporului,
pentru a asigurai: mersul? fermi al
patriei noastre pe calea socialis
mului, a ridicării bunăstării și fe
ricirii întregii națiuni ! (Aplauze
îndelungate, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu —
România, stima noastră și mîndria !“, „Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,
Pornind de Ia rolul conducător
al partidului în-toate domeniile, în
întreaga viață economico-socială,
este necesar ca și- organizațiile și
organele de partid să tragă toate
concluziile necesare atît din ceea Ce
este pozitiv, cît și din ceea ce este
negativ și să acționeze cu mai multă
hotărîre pentru buna conducere a
întregii activități. Rolul conducător
al comuniștilor, al partidului se re
flectă în activitatea practică a fie
cărei organizații, a fiecărui mem
bru de partid, în felul în care fie
care comunist își îndeplinește sar
cinile de răspundere încredințate,
în care acționează pentru unirea
eforturilor tuturor oamenilor mun
cii pentru înfăptuirea politicii par
tidului în toate domeniile.
Trebuie ca organizațiile de par
tid din ministere să dezbată te
meinic stările negative de lucruri
care s-au manifestat în unele con
silii de conducere, ca atare în aparatul ministerelor respective,
deci și al organizațiilor de partid
— și să stabilească măsurile nece
sare în vederea îmbunătățirii rapi
de a situației. Același lucru este
valabil pentru organizațiile de par
tid din toate sectoarele de activi
tate, din toate unitățile economicosociale. în prima adunare genera
lă trebuie dezbătute problemele în
făptuirii planului. în toate adună
rile de partid, problema desfășură
rii în bune condiții a întregii acti
vități să constituie problema cen
trală a ordinii de zi.
De asemenea, comitetele județe
ne de partid, comitetele orășenești,
împreună cu activul lor, trebuie să
analizele temeinic stările negative
de lucruri, să tragă-concluziile din
ceea ce s-a spus aici atît în ce
privește experiența bună, cît și cea
negativă și să acționeze pentru îm
bunătățirea activității în fiecare ju
deț, în fiecare oraș și localitate. ,
Consider că lipsurile care s-au
manifestat sînt un rezultat și al
lipsurilor serioase ale muncii or
ganizațiilor de partid, a organelor
de partid, a felului în care ele își
îndeplinesc rolul important pe care
îl au în societatea noastră socialis
tă. Răspunzînd încrederii și răs
punderii pe care o are partidul,
trebuie să acționăm în așa fel încît toate organizațiile de partid,
întregul nostru partid să concen
treze toate forțele — și avem sufi
ciente forțe — pentru a lichida ra
pid stările negative de lucruri. Pe
această bază, se poate afirma cu
toată încrederea că dispunem de
tot ce este necesar — și de organi
zații de partid puternice, de con
silii de conducere, de cadre tehni
ce, și, mai cu seamă, de puternice

colective de oameni ai muncii, de
o clasă muncitoare puternică, în
stare să soluționeze orice proble
me, care a demonstrat că știe să
înfrîngă orice greutăți și să asigu
re mersul ferm al patriei noastre
pe calea socialismului și comunis
mului ! (Aplauze puternice).
Iată de ce am încrederea depli
nă că tot ceea ce am discutat în
aceste zile, lipsurile care s-au ma
nifestat, vor fi rapid lichidate, că
la următoarea ședință a Consiliu
lui Național —■ dar nu aș dori să o
așteptăm pînă atunci — vom putea
să constatăm că, într-adevăr, așa
'cum s-a declarat aici, aceste lip
suri au fost un accident, au rămas
în urmă și că am creat o bază
.trainică pentruirealizareaiplâhului
pe întregul ctficinal. (Apla'uze'puternîce, prelungite. Se scandează
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Stimați tovarăși,
Avînd în vedere rolul important
al Consiliului Național al Oame
nilor Muncii în sistemul democra
ției noastre muncitorești, revoluțio
nare, doresc să mă refer, în acest
cadru, și la unele probleme ale si
tuației internaționale.
Așa cum am menționat și în alte
împrejurări, între activitatea noas
tră internă, de realizare a progra
mului partidului, și activitatea in
ternațională există o strînsă uni
tate dialectică. înfăptuind în bune
condiții sarcinile construcției socia
liste și ale dezvoltării patriei noas
tre, aducem o contribuție impor
tantă la cauza generală a socialis
mului, a progresului, dar și la cau-za păcii și colaborării internaționa
le. în același timp, dezvoltînd o
activitate internațională largă, în
tărind continuu relațiile și colabo
rarea internațională în lupta pen
tru pace în întreaga lume, asigu
răm și climatul necesar desfășură
rii în bune condiții atît a activită
ții noastre interne, cît și, a altor
țări.
După cum este cunoscut, încor
darea din viața internațională la
care s-a ajuns se menține. Cursa
înarmărilor generale și, îndeosebi,
a celor nucleare s-a intensificat. Se
poate spune că ne aflăm într-o pe
rioadă deosebit de încordată și de
primejdioasă pentru pacea și in
dependența popoarelor. De aceea,
este necesar să facem totul pentru
a contribui, împreună cu celelalte
state, cu popoarele și forțele pro
gresiste de pretutindeni, la oprirea
cursului periculos al vieții inter
naționale, la reluarea politicii de
destindere, la încetarea cursei
înarmărilor, și îndeosebi a înarmă
rilor nucleare.
în situația actuală se poate afir
ma, fără teama de a greși, că pro
blema fundamentală a epocii
noastre este astăzi oprirea cursei
înarmărilor, trecerea la dezarmare,
la dezarmarea nucleară, asigurarea
unei păci trainice în întreaga lume.
Noi vom face totul în această
direcție ! (Se scandează puternic
„Ceaușescu-pace !“,
„Dezarmarepacc !“).
O situație deosebit de gravă s-a
creat în Europa. Trecerea la am
plasarea de către Statele Unite ale
Americii a rachetelor nucleare cu
rază medie de acțiune în unele țări
din Europa a creat o situație nouă.
Aceasta a determinat anunțarea
contramăsurilor nucleare de către
Uniunea Sovietică. Este bine cu
noscut că nivelul actual al arma
mentelor nucleare deținute de că
tre Uniunea Sovietică și Statele
Unite poate să distrugă de mai
miflte ori lumea. După calculele
oamenilor de știință, numai folo
sirea unei mici părți din actua
lul arsenal nuclear poate să dis
trugă înseși condițiile existenței
vieții pe planeta noastră. Iată de

ce problema înarmării nucleare, a
restrînge aria de răspîndire a ar
noilor rachete nucleare în Europa
melor nticleare și se vor crea con
constituie un pericol vital pentru
diții mai bune pentru eliminarea
-însăși existența popoarelor noastre,
lor completă. (Aplauze puternice ;
a întregii planete. Nimic nu poate
se scandează îndelung „Ceaușescu
justifica trecerea la amplasarea
— România — pacea și prietenia !“,
noilor rachete în Europa. Dimpo
„Ceaușescu — pace !“).
trivă, interesele popoarelor euro
Avînd în vedere persistența unor
pene, inclusiv interesele celor două
conflicte în diferite zone ale lumii,
mari țări — Uniunea Sovietică și
și chiar agravarea unora dintre ele,
Statele Unite — cer să se renunțe
România se pronunță ferm pentru
și să se treacă la distrugerea tu
încetarea acestora și trecerea la
turor armelor nucleare din Europa
soluționarea litigiilor, ca și a orică
și din întreaga lume. Armele
ror altor probleme dintre state nu
nucleare nu vor alege și nu vor
mai și numai prin tratative.
face nici un fel de deosebire de
Acordăm, de asemenea, o mare
orînduire socială și nici alte deo
atenție problemelor
economice
sebiri. Ele vor duce la distrugerea
mondiale, și mai cu seamă înrău
omenirii, la distrugerea a înseși
tățirii situației țărilor în cujrș de
. condițiilor vieții Ț-.
..i;dezyoltare. Considerărți,scă situația
în situația creată;'< este necesar
gravă creată pentru țările -în curs
să se' opreasGă amplasarea rache
de dezvoltare, creșterea continuă a
telor americane în Europa, să se
dobînzilor, a. restricțiilor și măsu
oprească aplicarea contramăsurilor
rilor de îngustare a comerțului in
de către Uniunea Sovietică, să fie
ternațional, crearea unor bariere în
reluate tratativele la Geneva între
desfășurarea liberă a comerțului
cele două țâri, în vederea realiză
internațional nu duc decît la o în
rii unui acord corespunzător care
răutățire și mai mare a situației
să ducă la retragerea tuturor ra
economice mondiale, și îndeosebi
chetelor cu rază medie de acțiune
a țărilor în curs de dezvoltare. Este
și, în continuare, și a celorlalte ra
necesar să se întărească colabo
chete și arme nucleare. Fără îndo
rarea și solidaritatea țărilor în curs
ială că trebuie să se asigure un
de dezvoltare, pentru a acționa cu
echilibru, că nu se poate vorbi de
forțe unite în vederea soluționării
măsuri unilaterale ; dar acest echi
problemelor complexe ale subdez
libru trebuie realizat nu prin noi
voltării și ale noii ordini economice
rachete nucleare, prin noi arme
mondiale.
nucleare, ci prin reducerea la
Avînd în vedere problemele com
nivelul cel mai scăzut a celor
plexe ale vieții internaționale, ne
existente și, pînă la urmă, prin eli
pronunțăm ferm pentru creșterea
minarea definitivă a armelor nu
rolului
Organizației
Națiunilor
cleare din Europa și din întreaga
Unite, al altor organisme interna
lume. Aceasta este singura cale ra
ționale în) soluționarea acestora,
țională care răspunde intereselor
precum și pentru participarea ac
tuturor popoarelor lumii ! (Aplauze
tivă, cu drepturi egale a tuturor
puternice, prelungite).
statelor mici, mijlocii și mari la so
Considerăm că țările europene
luționarea tuturor problemelor. De
nu pot să stea în afara realizării' sigur, acordăm o mare atenție ță
unui acord corespunzător. Ele tre
rilor mici și mijlocii, țărilor în curs
buie să participe direct la reali
de dezvoltare, țărilor nealiniate,
zarea unui acord care să ducă la
care trebuie să poată participa în
eliminarea armelpr nucleare. în
tr-o măsură mai mare la rezol
mod deosebit considerăm că țările
varea problemelor internaționale
din Tratatul de la Varșovia și din
în interesul tuturor popoarelor, al
N.A.T.O. trebuie să se întîlnească,
păcii și colaborării mondiale.
să discute și să contribuie la reali
zarea unei înțelegeri între Uniunea
Stimați tovarăși,
Sovietică și Statele Unite ale Ame
în
activitatea
internațională
ricii.
România acționează pentru dezvol
Acordăm ,0 mare importanță des
tarea relațiilor cu toate statele,
fășurării Conferinței de la Stock
fără deosebire de orînduire socială.
holm, care își va relua activitatea
Pe primul plan punem — cum este
în zilele următoare. Ea constituie
și firesc — colaborarea cu țările
un prilej important pentru conti
socialiste, și în primul rînd cu ve
nuarea contactelor, dar și pentru
cinii noștri. în acest cadru acordăm
discutarea căilor în vederea reali
o mare însemnătate dezvoltării co
zării măsurilor de securitate, de
laborării și relațiilor cu Uniunea
dezarmare, inclusiv în problemele
Sovietică.
armelor nucleare.
Ne pronunțăm ferm pentru întă
Ne pronunțăm, de asemenea,
rirea
continuă a solidarității și uni
pentru realizarea unui acord la
tății țărilor socialiste, considerînd
Viena privind reducerea armamen
că aceasta reprezintă o necesitate
telor și efectivelor militare ale sta
telor din centrul Europei. Consi
pentru dezvoltarea construcției so
derăm că propunerile formulate
cialiste în toate gările, pentru afir
pînă acum, și de o parte, și de alta,
marea prestigiului socialismului în
oferă o bază pentru a se realiza
lume, precum și pentru politica de
într-un timp scurt un raport co
pace și colaborare internațională.
respunzător, ceea ce ar reprezenta
Acționăm pentru dezvoltarea
un factor pozitiv și ar exercita o
continuă a relațiilor cu țările în
influență puternică asupra politicii
curs de dezvoltare și cu țările
de colaborare în Europa și în lume.
nealiniate. încadrăm aceste relații
Ne pronunțăm, de asemenea,
în lupta împotriva politicii impe
pentru dezvoltarea în continuare a
rialiste, colonialiste, pentru noi re
colaborării între țările din Balcani,
lații democratice internaționale,
pentru transformarea Balcanilor
pentru o lume mai dreaptă și mai
într-o zonă fără arme nucleare și
bună.
fără baze militare străine. Conside
Dezvoltăm, în același timp, în
răm, în acest sens, că trebuie să
spiritul principiilor coexistenței
aibă loc noi întîlniri ale reprezen
pașnice, relații cu toate statele lu
tanților statelor din Balcani și să
mii, inclusiv cu țările capitaliste
se treacă la pregătirea unei întîl
dezvoltate. Ne pronunțăm pentru
niri la nivel înalt.
participarea cu drepturi egale la
Susținem, de asemenea, reali
diviziunea internațională a muncii,
zarea unor zone fără arme nu
la schimbul de valori materiale și
spirituale.
cleare în nordul, în centrul Europei
și în alte zone ale lumii. Privim
La baza relațiilor cu toate sta
aceste zone ea o parte a activității
tele lumii așezăm ferm — ca și
pentru dezarmarea nucleară, pen
pînă acum., —• principiile deplinei
tru eliminarea completă a armelor
egalități în drepturi, respectului in
nucleare. Cu cît se vor realiza mai
dependenței și suveranității națio
multe asemenea zone, cu atît se va
nale, neamestecului în treburile in-

terhe și avantajului reciproc. Ne
de două luni de la intrarea Germa
pronunțăm pentru renunțarea la
niei hitleriste în Cehoslovacia, că
forță și la amenințarea cu forța,
această demonstrație a fost, după
pentru respectarea dreptului fiecă
mulți ani, prima mare demonstra
rui popor de a-și alege calea dez
ție organizată pe bază Frontului
voltării economice-sociale indepen
Unic, împreună, de către Partidul
dente pe care o dorește, fără nici
Comunist și Partidul Social-De
un amestec din afară. (Aplauze pu
mocrat și alte forțe democratice și
ternice, prelungite. Se scandează
revoluționare. Ea a fost prima și
„Ceaușescu — pace !“).
poate printre cele mai importante
Acționăm cu toată hotărîrea pen ' demonstrații din Europa, în acea
perioadă, după invadarea de către
tru dezvoltarea colaborării cu
hitleriști a Cehoslovaciei. Cînd în
partidele comuniste și muncito
multe țări era o oarecare stare de
rești, cu partidele socialiste, socialașteptare, muncitorimea română,
democrate, cu alte partide și forțe
sub conducerea comuniștilor, s-a
democratice, cu toate forțele pro
ridicat și a demonstrat că nu tre
gresiste, cu mișcările de eliberare
buie să ne plecăm în fața fascis
și antiimperialiste, cu toate po
mului, că trebuie să ridicăm steapoarele care se pronunță pentru o
politică de pace și colaborare : in '■ gtd'Tupței ■șr 'cfi,- unită, mlincitoriternațională. în acest sens; acordăm , 'Triieă,‘‘popoarele-’pot bara calea îasci'srriului'l' Și dacă în 1939 popoare
o mate însemnătate marii' mișcări
le ar fi acționat unite, hitlerismul
de pace din Europa și de pe alte
nu ar fi dezlănțuit al doilea război
continente. Sîntem hotărîți să par
mondial ! Iată de ce acum, cînd ne
ticipăm și în continuare, activ, la
reamintim și cinstim această mare
desfășurarea luptei popoarelor din
demonstrație revoluționară, trebuie
Europa și din întreaga lume pentru
— și doresc să mă adresez munci
dezarmare și pace.
torimii din Europa, din întreaga
Avem ferma convingere că for
lume, forțelor progresiste — să
țele progresiste, antiimperialiste,
tragem toate învățămintele, să nu
forțele realiste, popoarele care se
lăsăm să se mai repete evenimen
pronunță pentru pace, acționînd
tele din ’39, să întărim unitatea !
unite, pot să schimbe cursul peri
Dispunem de forța necesară pentru
culos al evenimentelor, să deter
a opri calea spre război, spre pră
mine reluarea politicii de destin
pastie, pentru a asigura pacea, in
dere, soluționarea problemelor pe
dependența tuturor popoarelor,
calea tratativelor, pot și vor asi
dreptul oamenilor la libertate, la
gura triumful păcii și colaborării
bunăstare și fericire ! (Urale pu
internaționale ! (Aplauze puterni
ternice, îndelungate ; se scandează
ce ; se scandează „Ceaușescu —
„Ceaușescu — pace
„Ceaușescu
România, pacea și prietenia
și poporul !“).
„Ceaușescu — pace !“).
Cinstim două evenimente care
Stimați tovarăși,
au constituit factori de importan
ță deosebită în unitatea clasei
Au trecut numai cîteva zile de
muncitoare. De aceea, trebuie să
la 1 Mai, cînd am sărbătorit 45 de
facem totul pentru întărirea con
ani de la marea manifestație anti
tinuă a forței și unității partidului
fascistă din 1939, care a demon
nostru, a unității clasei muncitoa
strat forța și caracterul revoluțio
re, clasa conducătoare a societății
nar al clasei noastre muncitoare,
noastre socialiste, a unității între
care încă de la nașterea sa a dat
gului popor în cadrul Frontului
nenumărate bătălii și s-a aflat în
Democrației și Unității Socialiste.
fruntea luptei pentru progres, pen
Evenimentele, viața au demonstrat
tru apărarea independenței și su
că numai în unitate clasa munci
veranității patriei, pentru o Româ
toare, întregul popor își poate afir
nie nouă, socialistă. (Aplauze pu
ma dreptul său la existență liberă,
ternice, Îndelungate ; se scandează
își poate asigura independența, su
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.
veranitatea ! Numai în unitate
„Ceaușescu și poporul !“).
avem garanția victoriei socialismu
Am sărbătorit, de asemenea, 40
lui și comunismului în România !
de ani de la făurirea Frontului
(Urale .și aplauze puternice ; se
Unic Muncitoresc, care a marcat
scandează
„Ceaușescu și po
refacerea unității clasei muncitoa
porul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“,
re în România, ceea ce a deter
„Stima noastră și mindria —
minat creșterea rolului muncitori
Ceaușescu, România !“).
mii din țara noastră în întreaga
La 23 August vom sărbători 40
activitate. în lupta împotriva dic
de ani de la victoria revoluției de
taturii și pentru înfăptuirea revo
eliberare socială și națională, mo
luției de eliberare socială și na
ment care a pus capăt pentru tot
țională, antifascistă și antiimpedeauna dictaturii militaro-fasciste,
rialistă, constituind factorul deter
dar și dominației imperialiste, și a
minant al tuturor victoriilor pe
deschis calea marilor transformări
care le-am realizat ulterior, in
revoluționare din patria noastră, a
clusiv al făuririi cu succes a so
trecerii puterii politice în rqîinile
cialismului în România. (Aplauze
clasei muncitoare în alianță cu ță
puternice, prelungite).
rănimea, intelectualitatea și cele
lalte forțe progresiste, a transfor
Sărbătorirea acestor evenimente
mării poporului nostru într-un
de importanță istorică pentru po
popor stăpîn pe destinele sale, con
porul nostru trebuie să ducă la
imprimarea unui spirit combativ
structor conștient al socialismului,
făuritor liber al propriului său
și revoluționar în activitatea noas
viitor comunist. (Aplauze puter
tră din toate domeniile. Trebuie
nice, îndelungate).
să cinstim aceste evenimente, să
avem permanent în minte că.eroica
De asemenea, în luna noiembrie
noastră clasă muncitoare s-a năs
va avea loc cel de-al XIII-lea
cut și a crescut în luptă, a cucerit
Congres al partidului, care vă avea
victoria prin luptă, a făurit socia
menirea să traseze noi obiective
lismul prin luptă ! Numai prin
privind dezvoltarea patriei noastre
luptă revoluționară vom făuri so
în vederea înfăptuirii Programu
cialismul multilateral dezvoltat,
lui de făurire a societății socialiste
comunismul, vom asigura indepen
multilateral dezvoltate și înaintare
dența și suveranitatea țării, bună
spre comunism.
starea generală a poporului !
Să acționăm în așa fel îneît să
(Aplauze și urale puternice ; se
întîmpinăm aceste evenimente cu
scandează „Ceaușescu și po
realizări cît mai importante în
porul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“,
toate domeniile, în primul rînd în
„Ceaușescu — România, stima
realizarea planului, dar și în în
noastră și mindria !“).
făptuirea tuturor programelor și
Cei mai în vîrstă își amintesc
măsurilor de dezvoltare multilate
că marea demonstrație antifascistă
rală a patriei noastre, inclusiv în
din 1939 a avut loc la mai puțin
intensificarea activității politico/

educative de formare a omului
nou, de dezvoltare a conștiinței so. cialiste. Să avem permanent în
vedere că socialismul, comunismul
se înfăptuiesc cu poporul, pen
tru popor, cu oameni conștienți de rolul și de menirea
lor. Numai acționînd conștient,
poporul, clasa muncitoare, toți
oamenii muncii vor putea să
știe să aleagă cele măi bune căi,
sub conducerea partidului, spre
țelul minuiat al comunismului, al
bunăstării, independenței și feri
cirii 1 (Ur
și aplauze puternice ;
se
scana, ză
„Ceaușescu
—
P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,
• Anț dezbătut în-iâceste două' zile
probleme importante pentru țSXtria
noastră, într-un spirit de lucru, în
tr-o anumită măsură de combati: vitate, într-un spirit revoluționar.
Spei- și chiar am convingerea că
concluziile care s-au desprins din
această plenară .vor fi bine înțe
lese de toate colectivele de oămeni
ai muncii, de întregul partid, ță
exigența și criticile formulate aici
sînt pe deplin îndreptățite, că ele
răspund stadiului actual de dezvol
tare, răspunderii pe care Consiliul
Național și ' consiliile oamenilor
muncii, pe care partidul nostru o
au în fața întregii națiuni.
Poate se vor găsi unii, mai cu
seamă în străinătate, care, referindu-se la criticile formulate și la
lipsuri, să arate că unele lucruri
n-ar merge cum trebuie în Româ
nia. Sigur,, ei pot spune ce vor.
Dar numai un partid și numai un
organism democratic cum este
Consiliul nostru Național poate
dezbate problemele deschis, fără
menajamente, ’ avînd încredere în
forțele sale și știind că descoperi' rea cu curaj a lipsurilor va asigura
înlăturarea lor mai rapidă șij ridicarea într-un timp mai scurt a ni' velului general de dezvoltare a pa
triei noastre ! Am mai spus-o și'
altă dată — am dori ca și în în
treprinderile capitaliste, ca și în
țările capitaliste să se poată în
truni reprezentanții
oamenilor
muncii să discute deschis proble
mele din întreprinderile lor. Sper
că- se va ajunge cîndva acolo. Noi
am realizat o asemenea democra
ție îneît putem să discutăm, des
chis și să stabilim împreună: mă
suri cum să asigurăm dezvoltarea
patriei noastre. în aceasta constă
: caracterul democratic, forța orga
nismelor' democrației noastre revo
luționare, muncitorești, caoacitatea
creatoare a clasei muncitoare, a
poporului nostru !
Am ferma convingere că toate
consiliile de conducere, toți oame
nii muncii, întregul nostru popor
vor face totul pentru a asigura în
făptuirea în bune condiții a hotărîrilor congresului partidului, ale
Conferinței Naționale, a Programu
lui, pentru a asigura înaintarea tot
mai fermă a patriei noastre spre
culmile' comunismului, ridicarea
continuă a bunăstării și fericirii
poporului. (Aplauze și urale înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu
și
poporul
,;Ceaușescu —
P.C.R. !“).
Cu această convingere, vă urez
dumneavoastră, tuturor consiliilor
oamenilor muncii, colectivelor de
oameni ai muncii, întregului nostru
popor succese tot mai mari în în
treaga activitate, multă sănătate și
fericire! (Urale puternice; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul
„Stima
noastră și mindria, Ceaușescu —
România !“. într-o atmosferă de
puternică unitate, toți cei prezejrți
în sală se ridică in picioare și
aclamă îndelung pentru partid,
pentru secretarul general al parti
dului, președintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu).

PAGINA 4

(Urmare din pag. I)
Dezbaterile au prilejuit, în con
tinuare, o analiză aprofundată, de
înaltă exigentă, a modului în care
organele de
conducere colectivă
din ministere, centrale și întreprin
deri acționează pentru îndeplinirea
Planului national unic de dezvol
tare economico-socială a României
pe anul 1984, pentru realizarea
programelor prioritare privind lăr
girea bazei energetice și de ma
terii prime a țării, pentru extin
derea și generalizarea acordului
global în toate ramurile economice,
pentru
înfăptuirea
obiectivelor
stabilite de Congresul al XII-lea și
Conferința Națională ale partidului,
în acest cadru, participants la dis
cuții, relevînd rezultatele bune ob
ținute, cit și unele lipsuri manifes
tate, au prezentat acțiunile politice
și tehnico-organizatorice întreprin
se în vederea îndeplinirii integrale
a sarcinilor de plan pe 1984, an
hotărîtor pentru înfăptuirea actua
lului cincinal.
în continuare, Plenara Consiliului
National al Oamenilor Muncii a
adoptat, în unanimitate, o hotărîre-chemare, care dă expresie voin
ței tuturor celor ce lucrează în in
dustrie, construcții, transporturi, în
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domeniul circulației mărfurilor șl
finanțelor de a ridica întreaga ac
tivitate la un nivel superior de ca
litate și eficiență, de a realiza,
exemplar obiectivele de dezvoltare'
economico-socială a țării prevăzute
pe a'cest an și pe întregul cincinal.
Primit cu deosebit entuziasm, cu
cele mai alese sentimente de dra
goste și stimă, a luat cuvîntul, in
încheierea
lucrărilor,
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU.
Cuvintarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost ur
mărită cu profund interes, cu de
plină satisfacție și unanimă apro
bare. fiind subliniată. în repetate
rînduri. cu vii și îndelungi aplauze,
cu urale și ovații.
S-a aclamat pentru Partidul Co
munist Român, pentru secretarul
său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Miile de participant! au
scandat cu înflăcărare „Ceaușescu—
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“,
„Stima noastră și mîndria, Ceaușescu
— România!", „Ceaușescu — pace!",
„Ceaușescu
—
dezarmare !“,
„Ceaușescu — România, pacea și
prietenia !“.
Această vibrantă manifestare a
pus pregnant în lumină unitatea de
monolit a întregii noastre națiuni
în jurul partidului, al secretarului

său general, a reafirmat sentimen
tele de nețărmurită dragoste, de
înaltă prețuire și adîncă recunoș
tință ale tuturor cetățenilor țârii
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru neobosita activitate pe care
o desfășoară în slujba înfloririi
României socialiste, spre binele și
prosperitatea poporului român.
Puternic mobilizați de aprecieri
le și îndemnurile tovarășului
Nicolae Ceaușescu. participanții la
acest mare forum al democrației
noastre muncitorești, revoluționare
au dat glas hotărîrii milioanelor de
oameni ai muncii de a transpune
neabătut în viață indicațiile și orientările secretarului general al
partidului de a acționa cu dărui
re și abnegație pentru progresul
neîntrerupt al economiei naționa
le, pentru propășirea continuă a
patriei socialiste, pentru ridicarea
permanentă a bunăstării materiale
și spirituale a întregului popor. S-a
dat astfel glas angajamentului pa
triotic de a cinsti cu noi și înăl
țătoare fapte de muncă, cu împli
niri tot mai rodnice cele două evenimente de seamă ale acestui an
— a 40-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XlII-lea al
Partidului Comunist Român.
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Din cuvîntul participanților la dezbateri
La acest moment de bilanț, vă rog
să-mi permiteți să raportez că oa
menii muncii din județul Galați, sub
directa conducere și îndrumare a or
ganelor și organizațiilor de partid, au
desfășurat o activitate susținută și
eficientă, realizind substanțiale de
pășiri ale prevederilor planului la
producția fizică, a spus în cu
vîntul său tovarășul Raraschiv

Benescu.
Vorbitorul a arătat că pe primele
4 luni ale acestui an a fost înde
plinit integral planul la producția in
dustrială. cu o creștere de 11,9 la
sută fată de perioada corespunzătoa
re a anului trecut, iar la producția
netă s-a înregistrat pe primul tri
mestru un spor de 2,4 la sută față
de plan, în condițiile creșterii cu 11,2
la sută a productivității muncii, pe
baza căreia s-a realizat întregul spor
al producției.
Vorbitorul a informat că în ve
derea încadrării în normele de con
sum și cotele planificate Ia materii
prime, materiale și combustibil s-au
organizat colective specializate care
acționează în fiecare unitate pentru
a analiza consumurile pe produs, fază
tehnologică și agregat, stabilind mă
suri tehnice și tehnologice concrete
care asigură reducerea consumurilor
și valorificarea superioară a fiecă
rui gram de materie primă. în același timp, se acordă o atenție spo
rită recuperării și refolosirii tuturor
resurselor secundare și introducerii
unui regim sever de economii, atît
în activitatea productivă, cit și în
consumurile netehnologice.
După ce a prezentat măsurile con
crete pentru încadrarea în consumu
rile planificate și realizarea de eco
nomii. vorbitorul a. solicitat ca țoa-,
te organismele responsabile săac-' \
țronâze pentru asigurarea mâtetlilor ■
prime și materialelor la nivelul ca
litativ avut în vedere la stabilirea
balanțelor.
în încheiere, vorbitorul a spus 2
Vă rog să-mi permiteți, stimate to
varășe secretar general, să vă asi
gur că toți oamenii muncii. în frunte
cu comuniștii, consiliul județean al
oamenilor muncii, sînt hotărîți să
pună în valoare rezervele existente,
să valorifice la un nivel superior po
tențialul tehnic și uman de care dis
pun.

Dînd glas gîndurilor și sentimen
telor puternicului colectiv muncito
resc al întreprinderii „23 August"
din Capitală, îngăduiți-mi să exprim
cel mai fierbinte omagiu, întreaga
noastră recunoștință celui mai iubit
fiu al poporului român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru perma
nenta sa grijă față de destinele tării,
fată de perfecționarea și adîncirea
continuă a formelor democratice de
conducere a societății, pentru tot
ceea ce a făcut și face spre binele
și fericirea întregului nostru popor,
care participă activ, cu întreaga lui
energie și capacitate de muncă, la
înfăptuirea politicii partidului și
statului nostru, a spus tovarășul

Marian Avram.

Raportînd că oamenii muncii de
la întreprinderea „23 August", mo
bilizați de organizația de partid, au
îndeplinit sarcinile de plan ale pri
mului trimestru la principalii indica
tori. în condițiile reducerii continue
a consumurilor de materiale, materii
prime și energie, vorbitorul a arătat
că vizitele de lucru ale secretarului
general al partidului în întreprindere
au orientat activitatea colectivului
spre o mereu mai bună organizare
a producției și a muncii,_ spre o mai
mare eficiență economică, spre gos
podărirea cu mai multă chibzuință, și
cu sporită răspundere a avuției în
credințată de popor.
în continuare, vorbitorul a arătat î >
Vă asigurăm, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că acționînd permanent în spiritul indica
țiilor primite și în cursul vizitei de
lucru pe care ați efectuat-o în între
prinderea noastră la sfîrșitul lunii
trecute, sîntem ferm hotărîți să mo
dernizăm în continuare structura
producției și să ridicăm gradul de
integrare a acesteia pe baza promo
vării progresului tehnic, a perfecțio- ■
nării pregătirii profesionale, să con
centrăm toate forțele pentru a de
termina redresarea actualei situații
din fabrica de motoare, să trecem la
fabricarea motoarelor navale după
rezolvarea tuturor problemelor teh
nice, să întărim ordinea, disciplina și
răspunderea la toate locurile ds
muncă.
în încheiere, îngăduiți-mi să ex
prim din toată inima, încă o dată,
conducerii partidului și statului nos
tru, dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele mai
vii mulțumiri pentru nemărginita în
credere pe care o acordați clasei
muncitoare, asigurindu-vă, stimate
tovarășe secretar general; că vom de
pune toate eforturile, că ne vom
face datoria, că, însuflețiți de exem
plul dumneavoastră de slujire devo
tată a cauzei clasei muncitoare, a în
tregului popor, vom acționa cu spirit
de inițiativă și dăruire, cu înaltă res
ponsabilitate și pasiune revoluțio
nară pentru a întîmpina cu rezultate
deosebite în muncă marile evenimen
te din viața patriei noastre socialiste
— 40 de ani de libertate și Con
gresul al XlII-lea al Partidului Co
munist Român.

Problemele înscrise pe ordinea de
zi a Plenarei Consiliului Național al
Oamenilor Muncii subliniază pre-

ocuparea statornică a conducerii
partidului și statului, a dum
neavoastră,
mult stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
pentru înfăptuirea neabătută a
obiectivelor stabilite de Congresul al
XII-lea și Conferința Națională ale
partidului, pentru afirmarea cu pu
tere a calității noi, superioare în
toate domeniile economice și sociale
ale țării — a spus în cuvîntul său
tovarășul Vasîle Bulucea.
Evidențiind
sprijinul
deosebit
primit în organizarea superioară a
activității din transporturi și teleco
municații din partea conducerii de
partid,, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, vorbitorul a raportat
plenarei că oamenii, muncii din acest
sector al economiei naționale au în
cheiat primele patru luni ale anului
cu unele rezultate bune. Totodată, el
s-a referit pe larg la o serie de
neajunsuri care s-au manifestat în
acest domeniu de activitate și a în
fățișat măsurile întreprinse pentru
asigurarea îndeplinirii în bune condi
ții a sarcinilor de plan pe acest an,
direcțiile' de acțiune pentru îmbună
tățirea stilului și metodelor de
muncă.
în continuare, vorbitorul a spus :
în aceste zile de efervescentă emu
lație socialistă, cînd întregul nostru
popor se pregătește să cinstească
prin realizări deosebite a 40-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XlII-lea al partidului, vă
rog să-mi permiteți, mult stimate to
varășe secretar general, să vă rapor
tez încheierea lucrărilor la cea mai
grandioasă construcție realizată pînă ■
acum în România, Canalul Dunăre—
Marea Neagră, gata să fie dat în
funcțiune. Realizat prin Ministerul
Transporturilor și Telecomunicațiilor,,
căruia i-ați încredințat resțioriSabilitatea de proiectant și antreprenor
general, cu hotărîtoarea, participarea
eroicului nostru tineret revoluționar,
a militarilor forțelor noastre arma
te, a colectivelor sutelor de institute
de cercetări și proiectări și mari
uzine care au realizat instalațiile de
înaltă complexitate, Canalul Du
năre—Marea Neagră reprezintă o
strălucită materializare a geniului
creator al poporului român, căruia
gîndirea dumneavoastră novatoare,
cutezătoare și clarvăzătoare, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
i-a făurit făgaș nou de afirmare și
deplină împlinire.
Vă rog, mult iubite și stimate
conducător al partidului și statului
nostru, să-mi îngăduiți ca, în acest
suprem forum al clasei noastre mun
citoare, să vă adresez cele mai calde
și respectuoase mulțumiri, însoțite de
aleasă recunoștință pentru încrederea
pe care ne-ați acordat-o, pentru pilduitoarea dăruire cu care ați parti
cipat la edificarea acestei monumen
tale construcții, reprezentativă pen
tru „Epoca Nicolae Ceaușescu", în
care avem fericirea să trăim. Nume
le dumneavoastră glorios, de strălucit
Ctitor al României socialiste moder
ne, se înscrie la locul de onoare și
pe frontispiciul noului drum al Du
nării. spre Mare.

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, că. în pe
rioada care a trecut din acest an am
depășit producția fizică planificată
la produse PAL, producția de mobilă
pentru export pe relația devize con
vertibile, Ia producția netă am ob
ținut o creștere de 2,5 la sută, în
condițiile realizării integrale a sar
cinii de creștere a productivității
muncii și a depășirii beneficiilor cu
peste 2 la sută, a spus în cuvîntul

său Maria Tomoșoiu. Am acți0*
nat permanent pentru transpunerea
în viață a sarcinilor privind reproiectarea și înnoirea produselor, rea
lizind noi garnituri de mobilă cu
confort sporit, calitate superioară și
consumuri specifice reduse, promovind în acest scop tehnologiile elabo
rate în urma consultării maselor de
oameni ai muncii pe tema- obținerii
unor produse tot mai valoroase din
fiecare metru cub de lemn supus
prelucrării.
Am situat în centrul preocupărilor
întregului colectiv de oameni ai
muncii generalizarea la nivelul în
tregii unități forma de retribuire în
acord global, contribuind în acest fel
la creșterea răspunderii fiecărui om
al muncii pentru realizarea în con
diții de înaltă eficiență a sarcinilor
de producție.
Analizîndu-ne activitatea în lumi
na exigențelor și sarcinilor actuale
trebuie să arătăm că organismul de
conducere colectivă nu a făcut totul
pentru înlăturarea unor deficiente
din care cauză rezultatele pe an
samblu nu s-au situat la nivelul ba
zei tehnico-materiale de care dispu
nem. Eliminarea operativă a defi
ciențelor manifestate a făcut obiectul
unor analize exigente, stabilindu-se
măsurile necesare. In cadrul acestora
un loc deosebit il ocupă diversifi
carea produselor oferite la export,
care în întreprinderea noastră re
prezintă circa 50 la sută.

alte obiective social-edilitare. a ară-

tat Petre Petroșanu.
în întreaga noastră activitate. în
sarcinile și obligațiile ce ne revin
pentru realizarea unor ansambluri de
locuințe și obiective social-culturale,
în municipiul București, în condiții
de calitate ridicată și cu o eficien
tă economică sporită, un neprețuit
îndreptar în muncă ne-au fost și ne
sînt indicațiile pe care dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secretar
general, le-ati dat cu prilejul întîlnirii de lucru din decembrie 1983 și
al vizitelor efectuate pe șantiere.
Prezentînd modul de organizare a
activității centralei și a unităților
subordonate pentru executarea lu
crărilor în acord global, prin pre
luarea .acestora în antrepriză, vor
bitorul a relevat că, în cadrul adună
rilor de constituire a brigăzilor, oa
menii muncii de pe șantiere au scos
în evidență avantajele pe carp le
prezintă noul sistem de contractare
a lucrărilor în -acord global pe linia
scurtării duratelor de execuție și fo
losirii mai eficiente a timpului de
lucru, utilajelor și mijloacelor de
transport prin cointeresarea întregu
lui personal din brigada complexă.
Doresc să informez plenara că în
eforturile depuse și rezultatele obți
nute de toți oamenii muncii din în
treaga țară, cuprinse în raport se re
găsesc și preocupările colectivelor
de muncă din județul Cluj, soldate
în perioada celor 4 luni din acest an
cu rezultate, în general, pozitive —
a spus în cuvîntul său tovarășul
loachim Moga. Relevînd aten
ția deosebită acordată folosirii de
pline a capacităților de producție,
..utilizării raționale a fprței de mupjcă; ■ -dîrmhufirii substanțiale a consuimui?ildr-"i materiale și, 'îndeosebi,1 a
combustibililor și energiei electrice,
vorbitorul a precizat că prevederile
de plan au fost realizate în propor
ție de 102 la sută la producția-marfă, 103,5 la sută la producția netă și
100,8 la sută la productivitatea mun
cii. Față de normele de consum, au
fost economisite 800 tone metal, 2 500
tone combustibil convențional și pes
te 8 milioane kWh energie electrică,
obtinîndu-se pe această bază redu
cerea sub nivelul planificat a cheltu
ielilor materiale Ia mia de lei producție-marfă cu 1,6 lei.
în continuare, vorbitorul s-a
referit și la o serie de neajunsuri
privind organizarea și conducerea
producției, lipsa de operativitate în
soluționarea unor probleme apărute,
mai ales în privința aprovizionării
tehnico-materiale, ceea ce a făcut ca
unele unități să nu-și realizeze sarci
nile de plan la unii indicatori, situa
ție ce se reflectă negativ în rezulta
tele de ansamblu.
Vorbitorul a arătat că în perioada
următoare se va acționa cu toată
fermitatea pentru recuperarea restan
țelor la producția fizică, urmînd ca
pînă la sfîrșitul primului semestru
sarcinile de plan la întreaga struc
tură prevăzută în plan să fie aduse
la zi și să fie onorate, pe această
bază, toate contractele încheiate cu
beneficiarii.
în încheiere, vorbitorul a spus: în
numele oamenilor muncii români,
maghiari și de alte naționalități, do
resc să asigur plenara, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, că toate orientările și
indicațiile date de dumneavoastră,
concluziile și direcțiile de acțiune ce
se vor desprinde din lucrările plena,rei le vom aplica neabătut în acti
vitatea noastră, luînd măsurile ce se
impun pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan pe primul
semestru și pe întregul an, pentru a
întîmpina cu rezultate cît mai bune
cea de-a 40-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națională
și cel de-al XlII-lea Congres al
partidului.

Consiliul National al Oamenilor
Muncii, organism larg democratic de
conducere în economia noastră so
cialistă, prin problematica deosebit
de importantă pe care o dezbate în
această plenară, orientează consiliile
de conducere ale ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor din in
dustrie. construcții și transporturi,
pentru a acționa cu mai multă fer
mitate în aplicarea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, în
vederea înfăptuirii exemplare a obiectivelor actualului plan cincinal,
realizării unei noi calități a muncii
și a vieții, a spus tovarășul

Gheorghe Dinu.

■ Preocupîndu-ne de îndeplinirea
planului la indicatorii cantitativi și
calitativi, o atenție deosebită am acordat și acordăm realizării sarcini
lor din programele prioritare apro
bate de conducerea partidului pri
vind dotarea unităților din extracția
petrolului și gazelor, prospecțiunilor
geologice, extracția de cărbune și
producția de energie electrică, cît .și
asigurării cu utilaje a capacităților
din alte ramuri, a arătat vorbitorul.
Hotăriti să întîmpine cu rezultate
înfăptuind neabătut Indicațiile Z deosebite marile evenimente politice
dumneavoastră, mult stimate tova
ale anului, oamenii muncii din uni
rășe secretar general, vă raportăm
tățile Centralei industriale de uti
laj petrolier Ploiești, sub conducerea
că pe primele 4 luni centrala a
organizațiilor de partid, acționează cu
terminat lucrările la un număr de
aproape 4 000 apartamente, a reali
răspundere și abnegație pentru reali
zat și depășit toți indicatorii de plan,
zarea exemplară a sarcinilor de plan,
urmînd ca pînă la sfîrșitul anului să
concretizate în creșterea productieidea în funcțiune 24 000 apartamen
marfă cu peste 12,4 la sută și a ex
te. 60 000 mp spații comerciale, 2
portului cu 31,6 la sută. în condiții
case de sănătate, 38 km rețele de
le reducerii costurilor de producție
apă, canal și termoficare, precum și
cu 50 lei la mia de lei și creșterii

productivității muncii cu peste 14 la
sută.
în continuare, au fost prezentate
măsurile luate de consiliul oameni
lor muncii pentru realizarea la ter
men a măsurilor prevăzute în pro
gramele de creștere mai accentuată
a productivității, de reducere a chel
tuielilor de producție, asigurarea con
dițiilor tehnice și dotarea cu mijloa
cele necesare pentru controlul cali
tății produselor, de ridicare a nive
lului de pregătire profesională a în
tregului personal .muncitor.

ramurii, vorbitorul a precizat că pe
baza accentuării chimizării țițeiului
se vor obține sporuri la produse pe
trochimice de bază: etilenă, propilenă, benzen, stiren, octanol, fenol,
acetonă. S-au realizat, de asemenea,
tehnologii pentru obținerea clorcauciucului și polimerilor termoplastici
și sînt în curs cercetări pentru elabo
rarea de noi tipuri de cauciucuri
sintetice și înlocuitori, ca și elabora
rea unor tehnologii pentru sinteză
și prelucrare de polimeri ai alcoolu
lui polivinilic, policarbonați, poliamide aromatice, poliuretani.
Vorbitorul s-a referit apoi la o
serie de deficiențe legate de nerealizarea unor produse, determinată și
de nepunerea în funcțiune a unor
capacități și obiective de investiții
programate, ca și de neîndeplinirea,
parametrilor proiectați la o serie de
instalații.
Asigur Plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, a spus în
încheiere vorbitorul, că sîntem ferm
hotărîți să îmbogățim cu noi rezul
tate, cu noi fapte de muncă realiză
rile dobîndite și să intimpinăm ma
rile evenimente din acest an cu sar
cinile exemplar îndeplinite la toți
indicatorii de plan.

în cuvîntul său, tovarășul Got*

neliu Velincov a spus '• Comu"
niștii, toți oamenii muncii din Com
binatul siderurgic Călărași rapor
tează că pe primele patru luni din
acest an au îndeplinit planul de pro
ducție, rezultatele obținute fiind su
perioare în raport cu aceeași perioa
dă a anului 1983. Este răspunsul nos
tru comunist, muncitoresc, al tuturor
celor ce muncesc în cea mai tînără
cetate de oțel a țării, măreață cti
torie a „Epocii Nicolae Ceaușescu",
la grija pe care dumneavoastră,'mult
stimate și iubite tovarășe secretar
general, o purtați dezvoltării armo
nioase a- tuturor județelor- patriei,
întăririi potențialului ei economic,
creșterii bunăstării întregului nostru
popor.
Realizările obținute în acest an, în
aceleași condiții materiale și la ni
velul dotării tehnice din anul tre
cut, se datoresc în mare măsură per
fecționărilor aduse, mecanismului economico-financiar, generalizării for
mei de retribuire in acord global,
concretizate în participarea oameni
lor muncii la realizarea și reparti
zarea veniturilor in funcție de con
tribuția fiecăruia la Îndeplinirea
planului de producție.
Analizînd activitatea pe care am
desfășurat-o pină în prezent, trebuie
să recunoaștem faptul că în munca
noastră există încă unele neajun
suri. S-au manifestat în această pe
rioadă unele deficiențe . organizatori
ce, legate atît de disciplina in pro
ducție și tehnologică, cit și de men
ținerea unor locuri înguste, unele
rămineri în .urmă în diversificarea
sortotipodimeșisiunilor de profile.
Referindu-se la complexul de obiective de investiții prevăzute în
plan, vorbitorul a subliniat că, prin
măsurile întreprinse ca urmare a in
dicațiilor date de secretarul general
al partidului, sint asigurate condiții
le necesare pentru urgentarea lucră
rilor, pentru terminarea lor cît mai
rapidă.
Subliniind, în cuvîntul său, că
Plenara Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, înalt forum al de
mocrației
muncitorești,
expresie
grăitoare a procesului de adîncire a
democrației socialiste, concretizare
a doctrinei social-politice a secre
tarului general al Partidului Comu
nist
Român,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, are înscrise la ordinea
de zi probleme majore privind în
deplinirea indicatorilor planului na
țional unic pe anul 1984, generaliza
rea acordului global, dezvoltarea
bazei energetice și de materii prime,
tovarășul Gheorghe Dinu a ara_
tat că, pe primele patru luni din acest an, oamenii muncii din indus
tria chimică au îndeplinit, planul la
producția-marfă în proporție de
100,2 la sută, respectiv 105,3 la sută
față de perioada corespunzătoare a
anului 1983. S-au înregistrat creșteri
însemnate la o serie de produse de
bază, în această perioadă fiind puse
în funcțiune noi capacități de pro
ducție.
S-au obținut progrese și în dome
niul valorificării materialelor și re
surselor energetice refolosibile, vo
lumul produselor reintegrate în
circuitul economic fiind de peste 750
milioane lei și de 835 mii tone com
bustibil conventional. Planul de creș
tere a productivității muncii pe pa
tru luni a fost îndeplinit, reprezentînd un spor față de perioada cores
punzătoare din anul trecut de 7,5 la
sută.
O atenție deosebită a fost acordată
realizării planului de introducere a
progresului tehnic și asimilării de
produse noi. în trimestrul I, față de
o sarcină de înnoire și modernizare
a produselor de 19,3 la sută, s-a rea
lizat 20,5 la sută, urmărindu-se în
mod deosebit programul de redu
cere a importurilor.
O contribuție hotărîtoare la aceste
realizări, la întreaga activitate de
promovare a progresului tehnic în
industria chimică, a subliniat vorbi
torul, o are activitatea de cercetare,
îndrumată cu înaltă competentă ști
ințifică și pilduitoare exigență de
tovarășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. savant de renume
mondial, căreia îi adresăm sentimen
tele noastre de recunoștință și res
pect.
în continuare,' relevînd direcțiile
prioritare de activitate la nivelul
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Gheorghe Poțincu a subliniat
că problemele supuse dezbaterii Ple
narei Consiliului Național al Oame
nilor Muncii constituie o expresie
elocventă a grijii și preocupării per
manente ale conducerii partidului și
statului nostru, personal ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru în
deplinirea în cele mai bune condiții
a planului pe acest an, pentru reali
zarea unei economii moderne, vi
guroase, în deplin consens cu progre
sul tehnico-științific contemporan, cu
interesele majore ale poporului
nostru.
Vorbitorul a raportat plenarei că
în. industria județului Argeș au fost
obținute și în primele patru luni ale
anului acesta o serie de rezultate
bune, care sint legate direct de mă
surile ' luate pentru generalizarea
-acordului global. Retribuirea între
gului personal in funcție de reali
zarea planului a determinat creșterea
preocupării pentru îndeplinirea nor
melor de muncă și a avut efecte de
osebit de favorabile asupra îndeplini
rii tuturor indicatorilor economici, a
remarcat vorbitorul, informînd că
majoritatea întreprinderilor și-au în
deplinit lună de lună producția fizică,
pe primul trimestru al anului acesta
indicele de realizare a normelor de
muncă fiind de 104,2 la sută.
Referindu-se la unele neajunsuri
din activitatea unităților economice
argeșene, vorbitorul a prezentat mă
surile preconizate pentru creșterea
mai accentuată a productivității
muncii, pentru asimilarea de noi pro
duse și ridicarea nivelului tehnic și
calitativ al acestora, folosirea cu cea
mai mare grijă și răspundere, cu
maximă economie a materiilor pri
me și materialelor, respectarea cu
strictețe a disciplinei tehnologice și
de plan, sporirea eficienței econo
mice.
Asigur plenara, pe dumneavoastră
personal, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii
muncii din județul Argeș vor acționa
cu toată responsabilitatea pentru a
îndeplini în cele mai bune condiții
planul pe acest an și a întîmpina
cu rezultate superioare a 40-a aniver
sare a eliberării patriei și Congresul
al XlII-lea al partidului — a încheiat
vorbitorul.

Arătînd că în activitatea unor în
treprinderi s-au manifestat o serie
de neajunsuri, care au influențat ne
gativ rezultatele obținute, vorbitoa
rea a menționat măsurile luate în
vederea eliminării acestor lipsuri,
pentru întărirea ordinii și discipli
nei, a răspunderii privind calitatea
muncii prestate.
In încheiere, vorbitoarea a spus :
Asigur plenara, pe dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că sîntem conștienți de înalta
răspundere ce ne revine în realiza
rea sarcinilor în cele mai bune con
diții. Exprim și cu această ocazie
hotărîrea fermă a oamenilor muncii
români și maghiari din județul Covasna de a acționa cu toată fermita
tea și energia, alături de întregul
nostru popor, pentru a cinsti prin
noi succese cea de-a 40-a aniversa
re a revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XlII-lea Con
gres al partidului.
Preocuparea permanentă a condu
ceri} partidului pentru rezolvarea la
nivel superior a problemelor econo
mice, â problemelor vizind perfec
ționarea .continuă a activității noastrg..,\este mar.catăi;. încă o dată .prin
dezbaterea în Plenara Consiliului Na
tional ăl Oartienilbr Muncii a rezul
tatelor muncii noastre pe primele
patru luni din acest an, a raportului
cuprinzînd extinderea și generali
zarea acordului global, perfecționarea
organizării activității în domeniul
construcțiilor și.montajului — a spus,
în cuvîntul său, tovarășul hloculat
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Pentru metalurgie, a arătat vorbi
torul, bilanțul de muncă al acestor
patru luni înregistrează realizări po
zitive, exprimate prin creșterea can
titativă a producției fizice la unele
sortimente cu valoare metalurgică
ridicată, prin reducerea cheltuielilor
totale și materiale de producție, prin
asimilarea unor noi mărci de oteluri.
Valoarea producției-marfă a fost
realizată cu o depășire de 1,5 la sută
și este cu 9,5 la sută mai mare față
de realizările din aceeași perioadă a
anului trecut, iar productivitatea
muncii a crescut cu 10,5 la sută.
în continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la obiectivele care stau in
fata metalurgiei și a înfățișat direc
țiile de acțiune pentru realizarea in
tegrală a producției fizice, la toate
sortimentele, pentru asigurarea pu
nerii în funcțiune, la termenele pre
văzute, a noilor capacități de produc
ție, precum și preocupările privind
reducerea costurilor de producție, a
consumurilor specifice. în ansamblul
acestor sarcini, o atenție deosebită se
acordă acțiunilor vizind realizarea
exportului. Totodată, urmărim cu
atenție măsurile vizînd colaborarea și
schimburile pe termen lung, acțiuni
le de compensare privind importu
rile ramurii.
în încheiere, vorbitorul a spus : în
această etapă, în care pregătim pro
punerile de perspectivă ale ramurii,
ale economiei, propuneri ce vor con
tribui la stabilirea unor obiective cu
prinse în viitoarele hotărîri ale Con
gresului al XlII-lea, ne amintim cu
multă satisfacție și mindrie ce a re
prezentat pentru metalurgie, dealt
fel ■ pentru întreaga economie, pe
rioada de la Congresul al IX-lea al
partidului, de cînd în fruntea țării
muncește neabătut, cu clarviziune și
pasiune patriotică, tovarășul secre
tar general, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia
îi aducem cele mai calde și respec
tuoase mulțumiri.

Richter a arata^ ca plenara, che
mată să dezbată
documente
de
maximă însemnătate pentru înfăp
tuirea cu succes a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale P.C.R., se înscrie ca
. un moment important în viața poli
tică a țării.
Anul 1984, a spus în continuare
vorbitoarea, înseamnă și în viața ju
dețului Covasna un pas important
pe drumul ascendent al industriali
zării, al ridicării nivelului de trai
material și spiritual al locuitorilor.
Prevederile realiste ale planului,
bazate pe condițiile materiale, tehni
ce și umane de care dispunem, asigu
ră in continuare o dezvoltare echili
brată,
armonioasă,
multilaterală.
Așa cum ne-ați cerut, tovarășe
secretar general, accentul l-am pus
pe creșterea răspunderii organelor
colective de conducere, a fiecărui
om al muncii pentru realizarea pre
vederilor planului, gospodărirea judicioasă a materialelor și energiei,
pentru, creșterea eficienței economi
ce. Raportez că, pe primele patru
luni ale acestui an, planul la produc
ția de lignit a fost depășit cu 9 000
tone, au fost realizate peste preve
deri 200 mii mp țesături, 1 600 mc
cherestea, importante cantități de
produse ale industriei electrotehnice,
confecții textile și altele.

Rezultatele obținute în primele pa
tru luni ale acesțui an dovedesc cu
prisosință justețea politicii partidu
lui nostru, a orientărilor și concep
ției revoluționare a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu — a spus, în cuvîntul său,
tovarășul Richard Winter, precizînd că în lumina indicațiilor se
cretarului general al partidului, co
muniștii și ceilalți oameni ai mun
cii care își desfășoară activitatea în
domeniul aprovizionării tehnico-ma
teriale sînt hotărîți să facă totul
pentru diminuarea consumurilor ma
teriale și energetice, recuperarea și
valorificarea în mai mare măsură a
tuturor materialelor refolosibile, spo
rirea gradului de recondiționare a
pieselor și subansamblelor uzate,
utilizarea eficientă a mașinilor și'
utilajelor și asigurarea unei aprovi
zionări raționale și ritmice a tu
turor unităților economice în cadrul
echilibrului material aprobat prin
plan pe acest an.
Ca urmare a măsurilor luatm, în
baza programului adoptat de Con
ferința Națională, s-au obținut o se
rie de economii față de norme și în
acest an. Cu toate acestea, sînt încă
unele probleme asupra cărora tre
buie concentrată mai mult atenția
pentru a preveni și elimina depă
șirile de norme. îndeosebi la com

în

cuvîntul său,

tovarășa

bustibili. energie, la unele materii
prime și produse siderurgice, depă
șiri care au influențat negativ ni
velul cheltuielilor pe economie.
în continuare, vorbitorul a eviden
țiat faptul că, pe baza indicațiilor
conducerii de partid, s-au revăzut
programele de aprovizionare pe acest trimestru în ideea de a asigura
în detaliu toate condițiile pentru în
deplinirea prevederilor de plan și a
înfățișat măsurile preconizate pentru
îmbunătățirea ritmicității în aprovi
zionarea producției de serie mare, acoperirea cu contracte a producției,
cît și respectarea disciplinei contrac
tuale. realizarea producției și livră
rilor de utilaje pentru investiții, rea
lizarea și depășirea prevederilor de
plan pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile.
Referindu-se la o serie de lipsuri
din domeniul aprovizionării tehnicomateriale, vorbitorul a asigurat
plenara, pe secretarul general al
partidului că, pînă la sfîrșitul pri
mei decade a lunii mai, probleme
le ridicate vor fi analizate atent și
se vor stabili, împreună cu ministere
le și celelalte organe de sinteză, mă
suri de soluționare corespunzătoare
a acestora, pentru1 -a-se putea reali
za 'Planul; pe aceșțjțrimestru și' pe în
tregul an și. "în‘. mod ..'deosebit, sarci
nile stabilite icu privire la produc-,
tia de export.

Evidențiind rezultatele obținute în
primele luni ale anului de poporul
nostru, care, strîns unit in jurul parti
dului, al secretarului său general, a
desfășurat o muncă rodnică, materia
lizată in succese importante într-o
serie de ramuri: și sectoare ale eco
nomiei, tovarășul Ștefan Bîrlea
a subliniat că aceste realizări sînt
urmarea aplicării u’nui întreg com
plex de măsuri care poartă amprenta
gindirii revoluționare, creatoare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care
a orientat permanent activitatea spre
folosirea integrală și cu eficiență
sporită a întregului potențial produc
tiv, concentrarea eforturilor în direc
țiile prioritare ale dezvoltării de tip
intensiv, creșterea răspunderii și- exi
genței pentru îndeplinirea sarcinilor
stabilite, realizarea unei noi calități
a muncii și vieții în patria noastră.
Vorbitorul a arătat că progresele
realizate pe calea intensificării latu
rilor calitative au permis accentuarea
ritmului de creștere economică, au
sporit producția materială, venitul
național și, pe această bază,, se
creează condițiile pentru ridicarea
nivelului de trai, concretizate în mă
surile de sporire a retribuțiilor pre
văzute pentru acest an. S-a mențio
nat, in același timp, că, deși în pe
rioada analizată au fost obținute de
pășiri ale planului la o serie de pro
duse de bază. în activitatea unor mi
nistere, centrale și întreprinderi au
apărut deficiente in realizarea pro
ducției fizice, structurilor de produc
ție planificate, cu influențe nefavo
rabile asupra îndeplinirii sarcinilor
la nivelul planificat.
Planul pe anul 1984 — a spus vor
bitorul — are un echilibru material,
financiar și valutar consolidat, • care
se bazează pe capacitățile de produc
ție în funcțiune, pe resursele ce pot
fi asigurate de economia noastră.
Pentru menținerea echilibrului pre
văzut prin planul național unic, esen
țial este — așa cum ne-a indicat se
cretarul general al partidului — să
înfăptuim întocmai sarcinile cu pri
vire la nivelul producției fizice și, in
egală măsură, să asigurăm încadrarea
riguroasă în normele și normativele
de consum, în cantitățile de materii
prime, materiale, combustibili și
energie alocate prin plan.
Evidențiind că o problemă cardina
lă a dezvoltării economiei noastre o
reprezintă creșterea productivității
muncii și ridicarea nivelului tehnic
și calitativ al produselor, vorbitorul a
subliniat că accentuarea laturilor ca
litative este determinată în măsură
însemnată de înfăptuirea amplglor
programe de cercetare științifică și
dezvoltare tehnologică, elaborate sub
conducerea și cu aportul direct al to
varășei academician 'doctor inginer
Elena Ceaușescu. Avem obligația să
acționăm pentru aplicarea neîntirziată în producție a rezultatelor cerce
tării științifice — a subliniat vorbi
torul — să facem ca în fiecare în
treprindere progresul tehnic să de
vină o componentă esențială a acti
vității de producție.
Asigurăm Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, pe dum
neavoastră, mult stimate tovarășe .se
cretar general, că vom acționa cu
toată responsabilitatea pentru iden
tificarea și valorificarea rezervelor
din economie, pentru transpunerea
în viață a hotărîrilor ce vor fi adop
tate și înfăptuirea exemplară a pla
nului pe 1984, pentru întîmpinarea cu
noi succese a celei de-a 40-a aniver
sări a eliberării patriei noastre, a
Congresului al XlII-lea al Partidului
Comunist Român.
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NTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLÂE CEAUȘESCU
acordat revistei „October" din Republica Arabă Egipt
(Urmare din pag. I)

nea reprezentante permanente a
O.E.P.
Acum, după evenimentele intîmplate in Liban și după evenimentele
mal generale din Orientul Mijlociu,
după acțiunile agresive ale Israelului
in Liban și după toate celelalte eve
nimente din această regiune se poate
spune că este necesar să se facă
totul pentru a se ajunge la o solu
ționare deplină a problemei palesti
niene. Este timpul ca poporul pales
tinian să-și aibă o patrie a sa, să-și
poată organiza viata in deplină liber
tate și independentă, așa cum o do
rește el. Și acum considerăm că re
alizarea unui stat palestinian inde
pendent continuă să rămină o nece
sitate obiectivă pentru poporul pa
lestinian, dar și pentru pacea trainică
și justă în Orientul Mijlociu.
Ținind seama de evenimentele care
au avut loc, consider că este necesar
să se treacă la organizarea unei con
ferințe internaționale. Dealtfel. Or
ganizația Națiunilor Unite a și adop
tat cu o mare majoritate de voturi,
în 1983, o asemenea rezoluție. Noi
considerăm că este foarte important
să se treacă cit mai curînd la orga
nizarea unei asemenea conferințe,
internaționale în vederea găsirii so
luțiilor, pe calea tratativelor, pentru
problema palestiniană și pentru toate
celelalte probleme, care mai sînt în
Orientul Mijlociu. Fără nici o îndo
ială că la o asemenea conferință ar
trebui să participe toate țările inte
resate, inclusiv O.E.P., precum și
Uniunea Sovietică și S.U.A., și, even
tual, și alte țări interesate, care ar
putea contribui la realizarea unei
păci juste și trainice in Orientul
Mijlociu.
în acest context, consider că ar
trebui să se facă totul pentru de
pășirea divergentelor și întărirea
unității în cadrul O.E.P., pentru în
tărirea unității și depășirea unor di
vergențe în cadrul țărilor arabe, por
nind de la rezoluția de la Fes, care
poate să aibă un rol important in
procesul de pace, chiar in cadrul tra
tativelor organizate de Organizația
Națiunilor Unite. Oricum, unitatea
O.E.P., unitatea lumii arabe, colabo
rarea strînsă cu țările socialiste, cu
țările în curs de dezvoltare și țările,
nealiniate, cu alte state ar avea o
mare importanță pentru o soluție
justă în Orientul Mijlociu, pentru o
pace trainică in această regiune.
ÎNTREBARE : Domnule pre- ■
ședințe, am luat cunoștință de
poziția dumneavoastră consec
ventă in problemele dezarmării,
în mod deosebit ale dezarmării
nucleare. V-am ruga să ne ex
puneți inițiativele și propunerile
României, precum și concep
ția dumneavoastră în legătură
cu necesitatea înfăptuirii unei
dezarmări reale, și cum s-ar
putea ea realiza,. s. ■■ , ■
-RĂSPUNS : în viață interriăționa- ■
lă s-a ajuns la o îhcordare deosebit
de mare. Cursa înarmărilor a luat
proporții foarte îngrijorătoare și, în
deosebi, s-a intensificat înarmarea
nucleară.
După cum este bine cunoscut, ar
mele nucleare au o proprietate deo
sebită față de toate celelalte arme —
și anume, proprietatea de a distruge
înseși condițiile existenței vieții pe
planeta noastră. De aceea, problema
dezarmării, și îndeosebi a dezarmă
rii nucleare, constituie, în momentul
de -față, problema fundamentală a zi
lelor noastre.
După datele publicate pînă acum,
cantitatea de arme nucleare — soco
tită in exploziv — poate distruge de
mai multe ori întreaga lume, însăși
viața. Chiar la începutul acestui an,
oamenii de știință au avertizat în
treaga-lume că folosirea numai >a
unei mici părți a actualului arsenal
nuclear poate duce la o „iarnă nu
cleară", la dispariția vieții pe Pămînt.
în această situație. România a în
treprins o serie de acțiuni și a for
mulat o serie de propuneri cu pri
vire la oprirea cursei înarmărilor și
la dezarmare.
în mod deosebit, sîntem preocupați
de situația care s-a creat pe conti
nentul european în legătură cu tre
cerea la amplasarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune ale
S.U.A. în țări din vestul Europei și,
ca urmare, la contramăsurile anun
țate de Uniunea Sovietică. Conside
răm că este necesar să se oprească
realizarea acestor măsuri, și de o
parte și de alta, să fie reluate tra
tativele de la Geneva dintre Uniunea
Sovietică și S.U.A. in vederea reali
zării unui acord care să ducă, la eli
minarea totală a rachetelor cu rază
medie de acțiune și, apoi, a celor
lalte arme nucleare din Europa și din
întreaga lume.
Ținind seama însă că aceste rache
te și, în general, armele nucleare
privesc întreaga Europă și întreaga
lume, noi considerăm că, in legătură
cu problema rachetelor cu rază me
die de acțiune, țările europene tre
buie să ia parte activă la ți-atative.
să contribuie la realizarea unui acord
corespunzător între Uniunea Sovie
tică și S.U.A., pentru a asigura eli
minarea armelor nucleare de pe con
tinent, De asemenea, ne pronunțăm
pentru participarea activă a tuturor
popoarelor la realizarea programului
de dezarmare, și în primul rînd de
dezarmare nucleară. Problema păcii
constituie una din cerințele funda
mentale și preocupă toate popoarele
lumii — și, de aceea, toate statele și
toate guvernele trebuie să acționeze
pentru a se realiza dezarmarea, pen
tru asigurarea păcii.
ÎNTREBARE : Acum 10 ani a
avut loc alegerea dumneavoas
tră ca intiiul președinte al Re
publicii Socialiste România, in
tr-o sesiune specială a Marii
Adunări Naționale. De fapt,
dumneavoastră conduceți Româ
nia, ca președinte, de aproape
două decenii. Afi putea să ne
vorbiți, domnule președinte,
despre realizările obținute de
poporul român in construcția
noii societăți ?
RĂSPUNS : Anul acesta, in august,
vom sărbători 40 de ani de la victo
ria revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antlimperialistă. Acesta constituie, intr-adevăr,
un prilej de a face bilanțul înfăp
tuirilor poporului român.
în această perioadă istorică rela
tiv scurtă. România s-a transformat
dintr-o țară agrară cu o industrie
înapoiată intr-o țară industrialagrară cu o industrie modernă și o
agricultură
socialistă
dezvoltată.
Producția industrială — în compa
rație cu cea realizată înainte de al
doilea război mondial — este acum

de peste 50 de ori mai mare. Sînt
insă ramuri
care au cunoscut o
dezvoltare și mai puternică — cum
este industria chimică, a cărei pro
ducție este de peste 200 de ori mai
mare. Dar mai important este poate
faptul că am creat ramuri noi. mo
derne, necunoscute în trecut în
România. Practic, industria româ
nească. dotată în cea mai mare par
te cu mașini și instalații de înaltă
tehnicitate, poate produce astăzi
orice utilaje și mașini pentru toate
sectoarele de activitate — inclusiv
pentru centrale nucleare.
Am făcut eforturi mari pentru a
dezvolta o industrie modernă, de
înaltă. tehnicitate. Am avut mulți
ani în care am alocat pentru acumu
lare și dezvoltare 33 la sută — și in
unii ani chiar peste 33 la sută —
din venitul național. Am făcut insă
aceasta fiind conștient! că numai
realizind o puternică industrie grea
și constructoare de mașini putem
asigura făurirea societății socialiste
și ridicarea nivelului de viată al po
porului. putem consolida indepen
dența națională a țării.
Am dezvoltat în același timp și
agricultura. Producția agricolă este
acum de aproape 4 ori mai mare decît în trecut. A sporit puternic veni
tul național — de peste 15 ori. Pe
această bază a crescut nivelul de
trai, material și spiritual,, al poporu
lui.
Deci, privind retrospectiv, putem
spune că politica adoptată privind
dezvoltarea unei puternice industrii
și concomitent a agriculturii s-a do
vedit întru totul justă, ea corespunzînd pe deplin cerințelor unei țări
care a pornit de la nivelul de dez
voltare la care s-a aflat România
acum 40 de ani.
• Este cu totul adevărat că cea mai
mare parte a acestei industrii am
realizat-o in ultimii 20 de ani. De
altfel. circa 80 la sută din fondurile
fixe actuale ale României sint rea
lizate în ultimii 20 de ani. Tocmai
de aceea, putem afirma că industria
românească este o industrie moder
nă, dotată la nivelul tehnicii celei
mai avansate și este capabilă acum
să soluționeze cele mai complicate
probleme de ordin tehnic, din toate
sectoarele.
în același timp, am acordat o mare
însemnătate dezvoltării științei, invățămintului. ridicării nivelului ge
neral de cultură și de pregătire al
poporului. Dispunem astăzi de o pu
ternică capacitate de cercetare ști
ințifică și tehnologică, care, de ase
menea, poate soluționa cele mai
complexe probleme și asigura pro
gresul continuu al industriei și eco
nomiei românești. Avem, de aseme
nea, un învățămînt puternic care
asigură pregătirea cadrelor pentru
toate sectoarele de activitate. Tot
odată. putem acum să pregătim ca
dre și pentru alte state. în acest
sens, aș menționa faptul că în Româ
nia învață în prezent peste 20 de
mii de' tineri din diferite țări. în
deosebi din țările în curs de dezvol
tare.
Ce concluzie se poate trage acum,
în ajunul aniversării victoriei revo
luției de eliberare socială și națio
nală de acum 40 de ani ? Că po
porul român, devenind stăpin pe
destinele sale, a acționat cu toată'
hotărirea pentru a-și făuri o viață
nouă, liberă, independentă, pentru
a-și asigura un loc demn în rindul
națiunilor lumii. în același timp.
România a acționat permanent pen
tru dezvoltarea relațiilor cu țările
socialiste, cu țările in curs de dez
voltare și cu toate statele lumii, in
clusiv cu statele capitaliste dezvol
tate, considerind că numai o largă
colaborare internațională poate asi
gura progresul fiecărei națiuni.
Aș sublinia încă o dată faptul că
realizările și experiența României
demonstrează că popoarele care
și-au cucerit independenta și au tre
cut pe calea dezvoltării independen
te trebuie să facă eforturi susținute
pentru a-și făuri o economie puter
nică. bazată pe dezvoltarea indus
triei și agriculturii, dar și pe ridi
carea științei, învățămintului, cul
turii — ca factori hotăritori pentru
consolidarea independenței. pentru
ridicarea bunăstării fiecărui popor.
ÎNTREBARE :
Permiteți-mi,
domnule președinte, să adresez
cu acest prilej o sinceri. urare
de necontenite progrese, de noi
și însemnate realizări poporului
român prieten, pe calea dezvol
tării sale independente. Mulțumindu-vă
pentru
răspunsul
dumneavoastră, permiteți-mi să
trec la o nouă întrebare.
Țările lumii a treia se asea
mănă prin problemele lor so
ciale. în tara mea, Egipt, ne
preocupă in prezent problema
locuințelor. In timpul vizitei
mele in România am aflat că in
acest domeniu s-au înregistrat
mari realizări, astfel incit se
poate afirma că țara dumnea
voastră nu cunoaște asemenea
probleme. Ne-ați putea prezenta
principalele caracteristici ale
politicii dumneavoastră in acest
domeniu, precum și realizările
obținute in ultimii ani ?
RĂSPUNS : Am menționat, la* în
trebarea
anterioară,
preocuparea
partidului, a statului nostru pentru
ridicarea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului. De
altfel, tot ceea ce realizăm în Româ
nia este destinat dezvoltării generale
a țării, ridicării gradului de civili
zație și a bunăstării Întregii națiuni.
în acest cadru am acordat o aten
ție corespunzătoare tuturor proble
melor de ordin social. Am pornit
însă de la faptul că, pentru soluțio
narea problemelor sociale, este ne
voie de o economie puternică,
independentă. Nimeni nu poate să
soluționeze problemele sociale fără a
avea condițiile necesare din punct de
vedere material, deci fără o economie
puternică în stare să asigure mij
loace pentru rezolvarea deplină a
acestor probleme. Tocmai rezultatele
obținute in dezvoltarea generală a
țării ne-au dat posibilitatea să solu
ționăm in mod corespunzător o serie
de probleme sociale.
M-aș referi, in acest cadru, la dez
voltarea învățămintului, a bazei sale
materiale. Practic, am construit, in
această perioadă, atit pentru invățămîntul primar și liceal, cit și pentru
invățămintul universitar o bază nouă.
Dacă m-aș referi la invățămintul su
perior, aș putea spune că peste 80
la sută din actuala bază nouă, mo
dernă a acestuia este creată in
această perioadă. Dealtfel, oricine
vizitează centrele noastre de invățămînt universitar poate constata acest
lucru.

Ne-am preocupat și am acordat o
mare atenție condițiilor de locuit. Și
în acest domeniu cele mai importan
te rezultate le-am obținut, de fapt,
in ultimii 20 de ani, cind am inten
sificat ritmul construcției de locuin
țe — ceea ce ne-a permis să'trans
formăm radical marea majoritate atît
a orașelor, cit și a satelor noastre,
în aceste ultime două decenii s-au
construit și. dat in folosință aproape
3 100 000 de locuințe, din care aproa
pe 2 250 000 la orașe. în această per
rioadă s-au mutat in locuințe noi
peste 10 120 000 de oameni ai mun
cii, ceea ce reprezintă aproape jumă
tate din populația țării. Peste 78 la
sută din populația orașelor s-a mu
tat în această perioadă în locuințe
noi. Practic, am putea spune că, in
linii generale, am rezolvat problema
locuințelor. Avem deja unele orașe
care au chiar surplus de locuințe.
Putem acum să satisfacem, în con
diții mult mai bune, cerințele de a
asigura marii majorități a oamenilor
muncii locuințe cu confort la nivelul
cerințelor societății noastre socialiste.
Mai avem însă și noi probleme de
soluționat. Prevederile pe care le
avem pentru anii următori ne dau
insă posibilitatea să afirmăm că, cel
mai tîrziu pină în 1990, vom rezolva
complet problema locuințelor, urmînd ca ritmul de construcții să sa
tisfacă cerințele impuse de ritmul
normal de creștere a populației și de
ieșire din uz a locuințelor vechi. Am
acționat și acționăm pentru a da un
aspect nou, modern tuturor localită
ților țării, pentru a realiza o arhitec
tură care să țină seama atit de spe
cificul național, cit și de cerințele
actuale de confort.
ÎNTREBARE :
Permiteți-mi
incă o dată să-mi exprim în
treaga considerație și apreciere
pentru realizările înfăptuite.
Sint bucuros că am și din partea
Excelenței Voastre cea mai com
petentă confirmare a imaginii
pe care eu însumi mi-am fă
cut-o in timpul acestei vizite în
România.
Domnule., președinte, ați avut
mai multe intilnirl și convorbiri
cu președintele Mubarak. V-am
ruga să ne spuneți cum apreciați aceste intilniri și convorbiri
româno-egiptene la nivel înalt.
In acest cadru, v-aș ruga să-mi
permiteți să mă refer la ultimi
dumneavoastră intilnire cu pre
ședintele H. Mubarak, in octom
brie 1983. Intilnirea a avut drept
scop adincirea cooperării econo
mice dintre România și Egipt.
In timpul vizitei s-a semnat un
memorandum privind dezvol
tarea continuă a cooperării eco
nomice dintre cele două țări,
care prevede să se atingă, in
acest domeniu, valoarea de 1 mi
liard de dolari pină in 1985.
Astăzi, la șase luni de la sem
narea acestui document, cum
apreciați realizările obținute in
ldomeniul cooperării:'economice'?
RĂSPUNS : Cu președintele Muba
rak am avut mai multe întîlniri. Am
avut prilejul să avem, încă în 'pe
rioada anterioară, o serie de întîlniri
și convorbiri, 'iar în anii din urmă,
de cînd a devenit președinte al
Egiptului, a vizitat de mai multe ori
România. In anul trecut, după cum
cunoașteți, am făcut o nouă vizită in
Egipt. Am avut convorbiri îndelun
gate și ample cu președintele Muba
rak. Aș putea spune că, avînd în
vedere numeroasele întîlniri și con
vorbiri pe care le-am avut, între noi
s-au stabilit relații de prietenie sin
ceră — și aceasta asigură continuarea
dezvoltării și ridicarea pe o treaptă
nouă a colaborării dintre popoarele
noastre.
Ca și în întîlnirile anterioare, și
la ultima intilnire din 1983 am dis
cutat pe larg problemele colaboră
rii și cooperării economice dintre
România și Egipt, cit și o serie de
probleme ale vieții internaționale.
Am ajuns la concluzia comună de a
acționa pentru extinderea cooperării
in producție, a schimburilor econo
mice. semnind și memorandumul
privind realizarea, pină in 1985, a
unui volum de schimburi in ambele
sensuri de un miliard dolari. Aș pu
tea spune că, in lunile care au tre
cut, ș-au realizat o serie de progrese
importante in această privință, iar
prevederile pentru acest an — pen
tru care cred că există condiții să fie
realizate — asigură
ca, in anul
viitor, să putem ajunge la nivelul pe
care l-am stabilit împreună cu pre
ședintele Mubarak. România depune
in continuare eforturi însemnate
pentru dezvoltarea sa economicosocială ; Egiptul este, de asemenea,
angajat intr-un program vast de
dezvoltare economico-socială — și, pe
această bază, există condiții reale să
realizăm acest obiectiv, iar după
aceea să mergem chiar la un nivel
mai inalt. Consider că aceasta cores
punde pe deplin intereselor celor
două țări și popoare, precum și nir
velului relațiilor politice1 și de prie
tenie dintre cele două popoare, din
tre conducătorii țărilor noastre.
în același timp, doresc să mențio
nez colaborarea bună, -chiar foarte
bună, schimbul de păreri, de mesa
je, in diferite probleme ale vieții in
ternaționale, inclusiv in legătură cu
Orientul Mijlociu, cu acțiunile ce
trebuie întreprinse pentru realizarea
unei păci trainice și juste în această
regiune, pentru soluționarea proble
melor litigioase dintre state pe ca'lea tratativelor, pentru o nouă ordi
ne economică internațională, pentru
dezarmare și pentru pace. Putem
spune că, și în problemele interna
ționale, colaborarea româno-egipteană a atins un nivel foarte inalt, că
ea corespunde pe deplin intereselor
popoarelor noastre, cit și cauzei ge
nerale a păcii și colaborării interna
ționale.
ÎNTREBARE : Vă mulțumesc
foarte mult, domnule președin
te. In încheiere, aș dori să vă
intreb dacă aveți un cuvint de
adresat poporului egiptean, prin
intermediul revistei „October" ?
RĂSPUNS : Desigur, imi amintesc
cu plăcere de intilnirile și de pri
mirea ospitalieră de care m-am bucu
rat cu prilejul fiecărei vizite pe care
am făcut-o în Egipt, inclusiv cu pri
lejul vizitei din octombrie 1983. Am
simțit de fiecare dată sentimentele
de prietenie ale poporului egiptean.
Aș dori să adresez poporului prieten
egiptean cele mai bune urări de
prosperitate, de bunăstare, de feri
cire și de pace, precum și urarea de
dezvoltare tot mai puternică a prie
teniei și colaborării dintre România
și Egipt, dintre poporul român și po
porul egiptean.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Primiți, vă rog, mulțumiri sincere pentru felicitările și cele mai bune
urări pe care mi le-ați adresat cu prilejul alegerii mele în funcția de
președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Uniunea Sovietică, P.C.U.S. promovează statornic linia spre întărirea
relațiilor de prietenie și, colaborare multilaterală dintre țările și partidele
noastre pe principiile mârxism-leninismului și internaționalismului socialist.
Sînt convins că dezvoltarea și adincirea lor continuă corespund intereselor
popoarelor român și sovietice, întăririi unității și coeziunii comunității
socialiste, asigurării păcii și securității generale.

ZIUA

Excelenței Sale Domnului

Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu
Oamenii muncii de pe ogoarele
județului Dolj raportează că la
4 mai au încheiat semănatul porum
bului in ogor propriu pe 100 000 ha
și cu diferite culturi de primăvară
alte 227 000 ha.
în telegrama adresată TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de către
Comitetul județean Dolj al P.C.R.
se subliniază că in prezent se acțio
nează cu toate forțele la executarea
lucrărilor de întreținere, de comba
tere a bolilor și dăunătorilor, la
pregătirea exemplară a sistemelor
de irigații pentru a le folosi la în
treaga capacitate atunci cînd va fi
necesar.
în telegrama adresată COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN, TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, de către Comitetul
județean Ialomița al P.C.R., se ra
portează că oamenii muncii din

agricultura ialomițeană au înche
iat însămînțarea
porumbului de
consum în ogor propriu pe întreaga
suprafață planificată. în prezent se
acționează hotărît pentru înche
ierea lucrărilor din legumicultura și
orezării, la erbicidarea cerealelor
păioase și la aplicarea tratamente
lor Împotriva bolilor și dăunători
lor, la întreținerea culturilor.

Printr-o telegramă adresată CO
MITETULUI
CENTRAL
AL
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE
CEÂUȘESCU, de către Comitetul
județean Botoșani al P.C.R. și de
Consiliul popular județean, se arată
că mecanizatorii, cooperatorii și lu
crătorii din agricultura de stat,
comuniștii și ceilalți oameni ai
muncii ce-și desfășoară activitatea
pe ogoarele județului Botoșani ra
portează încheierea însămînțării
porumbului în ogor propriu pe în
treaga suprafață de 97 540 ha și,
odată cu aceasta, finalizarea semă
natului la toate culturile de pri
măvară.

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a Zilei independenței, vă adresez
felicitările și urările mele de sănătate și fericire personală, de pace și
prosperitate poporului israelian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

La 7 mai se împli
nesc 36 de ani de la
proclamarea indepen
denței de stat a Israe
lului — sărbătoarea
națională a acestei
țări.
în perioada care s-a
scurs de atunci, noul
stat a obținut rezultate
notabile
pe
planul
dezvoltării economice,
al creării unei indus
trii avansate și unei
agriculturi
moderne,
ca și în diferite do
menii ale științei, teh
nicii, culturii. Efortu
rile depuse de poporul
israelian în vederea
progresului economico-social, ca și efortu
rile în același sens ale
altor
popoare
din
zonă sint însă pro
fund afectate de per
petuarea
conflictului
din Orientul Mijlociu,
care determină irosi
rea în scopuri militare
a unor vaste resurse,
generează permanent
instabilitate, neîncre
dere și tensiune în re
giune, constituind o
permanentă amenin
țare la adresa păcii
generale. Tocmai de
aceea, realizarea unei
reglementări globale,
juste și trainice a
acestui conflict se în
scrie ca o cerință ma

joră a vieții interna
ționale.
In spiritul politicii
sale consecvente de
coexistență pașnică cu
toate statele, fără deo
sebire de orinduire so
cială, România a sta
bilit și dezvoltă relații
cu Israelul, corespun
zător intereselor reci
proce, cerințelor înțe
legerii și colaborării
între popoare. Intre
cele două țări au avut
loc contacte la nivel
înalt și la diferite alte
niveluri, care, conco
mitent cu examinarea
posibilităților de ex
tindere a cooperării
bilaterale, au prilejuit
de fiecare dată reafir
marea poziției prin
cipiale și realiste a
României privind re
glementarea exclusiv
pe cale pașnică, prin
tratative, a conflictu
lui din Orientul Mij
lociu, realizarea unei
păci durabile, care să
ducă la retragerea Is
raelului din teritoriile
arabe ocupate în urma
războiului din 1967, la
soluționarea
proble
mei poporului palesti
nian pe bâza dreptului
la autodeterminare, in
clusiv la crearea unui
stat palestinian inde
pendent, la asigurarea

Convorbiri economice româno-polone
La București au avut loc, in zilele
de 3—5 mai. convorbiri intre delega
țiile economice conduse de Gheorghe
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române
în Comisia mixtă guvernamentală
româno-polonă de cooperare econo
mică, și • Janusz Obodowski, vice
președinte al Consiliului, de Miniștri,
președintele părții polone în comisia
mixtă.
în spiritul orientărilor și înțelege
rilor convenite cu prilejul întîlnirilor șl convorbirilor la nivel înalt, cele
două delegații au analizat stadiul în
deplinirii obiectivelor hotărîte la ul
tima sesiune a comisiei mixte, posi
bilitățile și măsurile menite să con
ducă la dezvoltarea colaborării eco
nomice bilaterale, la adincirea pe
mai departe a cooperării și specia
lizării in producție în sectoare de
★

La București s-a încheiat Protoco
lul privind colaborarea între Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentar,e din Republica Socialistă
România șl Ministerul Agriculturii și
Economiei Alimentare din R.P. Po
lonă, pe perioada 1984—1985. Docu-

interes reciproc. Au fost examinate
acțiuni de cooperare in vederea dez
voltării in comun a unor ■ capacități
de producție în domeniile metalur
giei, industriei navale și aeronautice,
producerii de utilaje electronice din
sfera curenților înalți, prelucrării de
materii prime și producerii de com
ponente în domeniul microelectroni
cii, realizării de produse chimice de
mic tonaj. Au fost analizate, de ase
menea, noi măsuri pentru lărgirea
și diversificarea schimburilor bilate
rale de mărfuri.
La încheierea convorbirilor a fost
semnat un aide-memoire.
La convorbiri și semnare au fost
prezenți Ion Cosma, ambasadorul
României la Varșovia, și Boguslaw
Stahura. ambasadorul Poloniei la
București.
★

mentul a fost semnat de Gheorghe
David, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, și Stanislaw
Zieba. ministrul agriculturii și eco
nomiei falimentare din R.P. Polonă.
(Agerpres)

Cronica zilei
Sîmbătă, tovarășul loan Totu, viceprim-ministru al guvernului, a pri
mit pe Juan Antonio Samaranch,
președintele Comitetului Internațio
nal Olimpic (C.I.O.), aflat in vizită în
țara noastră.

Au fost evidențiate preocupările
Comitetului Internațional Olimpic,
participarea sportivilor români, a or
ganizațiilor de specialitate din țara
noastră la activitatea mișcării olim
pice.
(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL.. Meciurile disputate sîm
bătă in etapa a 33-a a campionatului
diviziei A la fotbal s-au încheiat cu
următoarele rezultate : Sportul stu
dențesc — A.fe.A. Tg. Mureș 3—2
(1—2), Steaua — Dunărea C.S.U. Ga
lați 3—0 (1—0), F.C. Baia Mare —
Jiul Petroșani 4—1 (3—0), F.C. Ar
geș — Rapid 1—1 (0—0), S.C. Bacău
— Corvinul Hunedoara 1—1 (0—1),
Universitatea Craiova —. C.S. Tirgoviște 4—0 (2—0), F.C. Bihor — Dina
mo 4—1 (1—1), Chimia Rm. Vîlcea —
F.C. Olt 1—0 (1—0), Politehnica Iași
— Petrolul Ploiești 2—0 (2—0). în cla
sament conduce echipa Steaua cu 44
puncte (un meci restant), urmată de
formațiile Universitatea Craiova —
41 puncte, Dinamo — 41 puncte (pa
tru meciuri restanță). Sportul studen
țesc — 40 de puncte, F.C. Argeș — 38
puncte (un meci restant). Ultima eta
pă se va desfășura duminică, 13 mai.
★

în vederea meciului din 8 mai
de la Nantes, dintre o selecționată
divizionară din România și echipa
locală F.C. Nantes, din prima cate
gorie franceză — partidă care inau
gurează stadionul ce a fost recon
struit special pentru turneul final al
campionatului european — astăzi vor
pleca in Franța 18 jucători români,
din rîndurile cărora nu vor lipsi cunoscuții internaționali Ștefănescu,
Boloni, Iorgulescu, Lung, Iordache,
Ungureanu, Klein, Cămătaru. Țicleanu. Vor absenta de la acest meci in
ternaționalii clubului Dinamo Bucu
rești, a căror echipă va juca la
8 mai restanța cu F.C. Olt.
BOX. Mare interes la Reșița pen
tru turneul final al campionatelor
de juniori ce se desfășoară timp de o
săptămînă in fața publicului compe
tent din vechea citadelă a otelului.
Organizarea și găzduirea sînt puse
la punct pină în cele mai mici amă
nunte, astfel incit condițiile de în
trecere pentru cei 208 tineri preten-

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
Administrația de Stat LotoPronosport reia la 9 mai 1984
tragerile excursiilor la Pronoexpres, care, pe lingă importan
te și valoroase ciștiguri in
autoturisme și bani, oferă Și
interesante excursii peste hotare.
Util de reținut : la tragerea
de miercuri, 9 mai, cele trei
extrageri ale ambelor faze to
talizează 15 numere. Biletele de
25 de lei au drept de participare
la fiecare dintre cele două faze,
variantele combinate și combi
națiile „cap de pod" avînd cele
mai mari șanse de ciștig.

denți Ia centurile naționale sint ex
celente. Juniorii mici (născuți în 1967,
1968 și 1969) vor lupta la categoriile
de la 45 kg pină la plus 81 kg, în
timp ce juniorii mari (născuți in 1965
și 1966) se vor întrece la aceleași ca
tegorii de greutate ca și seniorii.
Finalele de la Reșița sînt programate
sîmbătă, 12 mai. (Nicolae Cătană.
corespondentul „Scînteii").
J

★

în turneul de box de la Karls
ruhe (R.F.G.), pugilistul român
de categorie pană Nicolae Talpoș l-a
învins prin K.O. in repriza a doua pe
Dimitri Slavcev (Bulgaria). în urma
acestei victorii, Talpoș s-a calificat
în finală, urmînd să întîlnească tot
un boxer bulgar. Gelin Kolev, care
l-a eliminat pe Gh. Oprișor (Româ
nia). în cadrul categoriei semimijlocii (sferturi de finală), românul Ru
dei Obreja l-a întrecut la puncte pe
campionul
vest-german
Andreas
Anton.

0 Să mori rănit din dragostea de
viață: SCALA (11 03 72) — 9; 11,15;
13,30; 15,45;
18;
20,15,
FAVORIT
(45 31 70) - 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;13,15
----15,30; 17,45: 20.
0 Șapte băieți șl o ștrengăriți :
TIVAL (15 63 84) — 9; 11.15;
15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75)
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
0 Ilustrate cu flori de cimp : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
0 Acțiunea Zuzuc : LIRA (31 71 71)
—
15,30;
17,30:
19,30,
MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11.15: 13,30: 15,45: 18: 20.
0 Galax : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,30; 19,30.
® Vreau să știu dc ce am aripi : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30: 19,30.
0 Astă-scară dansăm In familie :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
0 Ringul : ARTA (21 31 86) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
O Secretul lui Bachus CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20, STUDIO (59 53 15) — 9,30; 11,30;
13,45: 16; 18,15; 20,30.
0 Imposibila iubire I PROGRESUL
(23 94 10)
— 15,30;
19, CENTRAL
(14 12 24) — 9; 12,15 15,30; 19.
0 Duminică zbuciumată : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Risul lese pe cărare : TIMPURI
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45; 20.
O Avertismentul: SALA MICA A PA
LATULUI —
---------------GRIVITA
(17 08 58) — 9;
17; 19,30.
AURORA (35 04 66)
11,30* 14;
16.30: 19.
0 Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Călăuza Pană Albă : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9: 11 ; 13,15: 15,30; 17,45: 20,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

existenței și integrită
ții tuturor statelor din
zonă. în același timp.
România consideră că
o importantă deosebi
tă ar avea trecerea la
organizarea unei con
ferințe internaționale
de pace pentru Orien
tul Mijlociu, sub egld i
și cu participarea ac
tivă a O.N.U., la care
să ia parte toate țări
le interesate, inclusiv
Organizația pentru Eli
berarea
Palestinei,'
precum și U.R.S.S. și
S.U.A. și, eventual, și
alte state care ar pu
tea contribui la reali
zarea unei păci jus>?
și trainice în Orientul
Mijlociu.
Ca țară care promo
vează cu consecvență
o politică de pace și
colaborare internațio
nală, România socia
listă apreciază că so
luționarea
problemei
Orientului
Mijlociu,
statornicirea unor re
lații de bună vecină
tate și conlucrare s-ar
înscrie ca o contribu
ție însemnată la cauza
păcii mondiale, a pro
gresului și bunăstării
tuturor popoarelor din
această zonă a lumii,
străvechi leagăn de
strălucite civilizații.

(color). Interpretează baletul Ope
rei române din Cluj-Napoca.
21,45 Telejurnal (parțial color). © Sport.
22,00 închiderea programului.
PROGRAMUL 1

8.30 Să rezolvam împreună. Consultații
pentru elevii clasei a VIII-a.
9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei. 40 de ani de
mărețe lzbînzl sub steagul parti
dului. Documentar. In spiritul
obiectivelor și cerințelor Directi
vei comandantului suprem. @ Or
dinea șl disciplina — componente
ale spiritului revoluționar. Dezba
tere. • Relief Istoric ostășesc
9 Mal 1945. Evocare. 0 Să fii
partidului oștean I program artis
tic.
10,00 Muzica pentru toți.
10.30 Viața satului (parțial color) 0 Ca
lendarul agricultorului. ® Zooteh
nia — program prioritar. © Creș
terea producțiilor agricole în gos
podăriile populației. • Satul ro
mânesc din perspectiva noii revo
luții agrare. 0 Program muzical.
11,45 Lumea copiilor.
12.30 Telefllmoteca de ghiozdan (color).
Arabela. Episodul i"i.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. Din cuprins :
Umor și muzică ; Sub cupola
circului ; Desene animate ; Re~
portaje ;
Telesport ; Cascadorii
rîsulul.
18,05 Imagini din Israel
18.20 Micul ecran pentru cel mici,
Partidului — omagiul copiilor 1
18,40 Coordonate pakistaneze
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (parțial color) © Sport.
19.20 Cîntarea României. De la Dunăre
— un cînt de hărnicie ! Spectacol
realizat în colaborare cu Comite
tul de cultură și educație socia
f
listă al județului Giurgiu.
Film
artistic
(color). „Deștep
tarea României". O producție a
Studioului de film TV realizată
în Centrul de producție cinema
tografică • „București44. In rolurile
principale :
George Constantin,
Amza Pellea, Mircea Albulescu,
Constantin
Codrescu,
Emanoil,
Petruț, Sebastian Papaiani, Octa
vian Cotescu, Alexandru Repan,
Colea Răutu, Ernest Maftei, Ioa
na Pavelescu, Romeo Pop, Cezara
Daflnescu și
alțil. Scenariul :
Paul Anghel.
Regia : Gheorghe
Vitanidis.
21,25 Laudă patriei șl oamenilor săi

vremea
Timpul probabil pentru intervalul
cuprins intre 6 mai, ora 21 — 9 mai,
ora 21. In țară : Vremea va fi caldă.
Îndeosebi in primele zile. Cerul va fi
schimbător. Innorări mal accentuate se
vor produce în jumătatea de vest a ță
rii, unde vor cădea averse locale de
ploaie, însoțite șl de descărcări elec-

0 Mexicul

I

CHAIM HERZOG

Președintele Statului Israel

K. CERNENKO

Județele Dolj, Ialomița și Botoșani
au încheiat însămînțarea culturilor
de primăvară

STATULUI ISRAEL

NAȚIONALĂ A

In flăcări : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19.

O Program special pentru copii — 9;

10.45; 12,30; 16.45,
Prințesa Păun —
14.15; 19: DOINA (16 35 38).
0 Pescărușul speranței : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19.30.
0 Ultimul
războinic :
CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Campionul
“
’
' : ~FEROVIAR (50 31 40)
9; 12; 16; 19.
Salamandra : DACIA (50 35 94)
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
(13 49 04) —
• Avarul : UNION _______
11,30; 14; 16,30; 19,15.
• Naufragiul : G1ULEȘTI (17 55 46) —
9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.
® Domnișoara Noorie : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17.15; 19.30,
19,30, PACEA
(60 30 85) — 15: 17.15: 19,30.
• Camionul de cursă lungă : FLOREAȘCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15.30;
17.45; 20.
® Imperiul
contraatacă :
VOLGA
(79 71 26) — 0; 12: 16: 19.
• Omul păianjen se întoarce: POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15: 19,30.
® Războiul stelelor: COSMOS (27 54 95)
— 9; 12: 16; 19.
® Strada Hanovra : TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
® Iubire fără soare : FLACARA
(20 33 40) — 10,30; 14; 16,15; 18,30.

teatre
O Teatrul- Național
(14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 10; Vlaicu Vodă
— 15; Iubirile de-o viață — 19.30;
(sala Atelier) : Cartea lui loviță —
11; Cavoul de familie — 19,30: (sala
Batiștei) : Gimnastica sentimentală
— 19.
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul
Român) : Concert
educativ pentru elevi, susținut de
Orchestra de cameră. Concertmaestru : Nicolae Iliescu — 11.
© Opera Română (13 18 57) : Căsăto-

PROGRAMUL 2

9,00 Teleșcoală. Figura comunistului în
literatură.
Bucuriile muzicii. Enesclana. Lu
crări inedită.
10.00 Din țările socialiste.
10,30 Muzica
în Festivalul național
„Cîntarea României44. Gala laureaților Concursului liceelor de
artă — ediția 1984.
11,35 Film serial. „Un August în flă
cări*4. Episodul 6.
12,30 Scena și ecranul.
13.15 Panoramic liric.
14.15 Noi și copiii noștri.
14.45 Melodii populare.
15,05 Teatru TV : „Unchiul nostru din
Jamaica44, de Dan Tărchilă. Regia
artistică : Constantin Dicu.
16,15 Muzică ușoară românească,
16,35 Desene animate.
17,00 Serată muzicală TV. Muzică șl
balet.
18,30 Orizont cultural. Arhitectura gin
dului frumos.
19,00 Telejurnal. © Sport,
19,20 Telerama.
<s
19,50 Instantanee. .
20,05 La braț cu cîntecul șl dansul
21,00 Muzică de jaz.
21,30 Din tainele arhivelor.
21,45 Telejurnal.

LUNI, 7 MAI
PROGRAMUL 1

20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie. Cu toate
forțele, cu răspundere revoluțio
nară Ia înfăptuirea programelor
prioritare în economie !
20,40 Cintecul și poezia care ne-au în
soțit istoria. Liberi, Independenți
și suverani
21,00-Film ; „Convoiul" (color). Pro
ducție a Casei de filme Unu. Cu :
Emil Hossu, Mircea Cosma, Stelian Stancu, Traian Stănescu, Ion
Anestin, Ion Besolu, Ernest Mattel,
Costel Constantin, Aristide Teică,
Nae Gh. Mazilu și Margareta Pogonat. Scenariul ; Horla Nicolae
Murgu. Regla : Mircea Moldoyan.
Prima parte
21,45 Tezaur folcloric (color). Perma
nente ale cînteculul românesc pe
coordonatele
creației
contem
porane
La zl în 600 de secunde
Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

trice. In rest, averse Izolate. Vînt mo
derat, cu Intensificări temporare. Tem-'
peraturlle minime vor fl cuprinse in
tre 8 și 18 grade, iar cele maxime vor
înregistra o ușoară scădere către sfirșltul intervalului, fiind cuprinse între 18
șl 28 de grade, local mai ridicate. In
București : Vreme caldă, îndeosebi in
primele zile. Cer schimbător, favorabil
aversei de ploaie. Vint moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 8 și
10 grade, iar cele maxime intre 25 și
27 de grade. (Margareta Struțu, meteo
rolog de serviciu).

ria secretă — 11; Frumoasa din pădurea adormită — 18.
• Teatrul de operetă
(14 80 II) :
Oklahoma — 10,30; Voievodul țigani
lor — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Cu ușile închise — 10; Gustul parve
nirii — 15; Amintiri — 19; (sala Gră
dina icoanei, 12 44 16) : Anchetă asu
pra unui tînăr care nu a făcut nimic
— 10; O zi de odihnă — 15; Anecdote
provinciale — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și
bunul Dumnezeu — 10; Ua pahar cu
sifon — 19.
© Teatrul
Foarte Mic
(14 09 05) :
Mîrîiala — 19,30.
© Teatrul de comedie
(16 64 60)
Arma secretă a lui Arliimede
10,30
13,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,
sala Magheru) : Micul
infern
----------------10;
Karamazovii
‘
18,30: (sala
Studio) :
Inele, cercei, beteală — 10,30; Cinci
romane de amor — 19,30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Front atmosferic — 10; Screnadă tîrzie — 15; 19,30; (sala
____ Glu___
Iești, 18 04 85) : Milionarul sărac — 19.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 16,30; 19,30; (sala Victoria,
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 19,30.
© Ansamblul
„Rapsodia
română*4
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Cînt de drag și voie bună
— 19.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Trubaduri și purim-șpileri — II; Se
caută o stea — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) :
Pinocchio — 10.30.
© Teatrul
„Țăndărică44
(15 23 77) :
Anotimpurile mînzului — 11; Aventurile Iui Plum-Plum — 17.
© Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova44
— 10: 16; 19,30.
© Estrada Armatei
(sala C.C.A.,
13 60 64) : „Atenție 1 estrada în emisie44 — 16,30; 19,30.
® Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Joia dulce — 10,30; Suflete
tari — 19.
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președintele Nicolae Ceaușescu
consecvent pentru apărarea păcii,

Prin politica

sa

constructivă,

ciștigă prieteni pe
-Cotidianul
„THE EGYPTIAN
GAZETTE", intr-un supliment spe
cial, scoate in evidență politica ex
ternă constructivă, dinamică pro
movată de România socialistă, pre
cum și marile realizări obținute în
toate domeniile de poporul nostru,
îndeosebi in ultimele două decenii,
de cind in fruntea partidului și sta
tului se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Incadrind portretul tovarășului
Nicolae Ceaușescu, articolul „O po
litică externă activă : România
ciștigă prieteni in întreaga lume"
înfățișează acțiunile de largă re
zonanță internațională ale țării
noastre vizind salvgardarea păcii,
promovarea destinderii, realizarea
dezarmării, dezvoltarea colaborării
și conlucrării cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire
social-politică, edificarea unei lumi
mai bune și mai drepte pe planeta
noastră. „Poporul român — relevă
ziarul — se mindrește cu faptul că
azi are prieteni in toată lumea. Acesta este rezultatul unei politici
cu valoare de .simbol prin obiecti
vele și virtuțile ei".
„Politica externă a României
transpune în fapt concepția potrivit
căreia in lumea contemporană în
care există țări cu sisteme sociale
diferite trebuie găsită și promovată
calea cooperării și înțelegerii în
scopul asigurării păcii' și destinderii,
dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, eradicării subdez
voltării. Aceste obiective de o deo
sebită importanță, in realizarea că
rora toate popoarele lumii sînt
vital interesate, implică parti
ciparea tuturor, statelor la exami-i
narea și reglementarea probleme^
lor complexe politice, economice și
sociale care confruntă lumea, parti
cipare care este imperativ necesa
ră, dar posibilă numai dacă norme
le și principiile de drept interna
țional sînt respectate".
După ce arată că România reali
zează in mod strălucit in politica
sa internațională cerința fundamen
tală de a contribui la promovarea
păcii și progresului prin respec
tarea și aplicarea strictă a norme
lor și principiilor dreptului in
ternațional, ziarul scrie : „Un rol
deosebit in această privință revine
dialogului și contactelor la cel mai
înalt'nivel, instituite ferm și pro
movate
activ
de
președintele
Nicolae Ceaușescu. Acestea au dat.
de fiecare dată, un impuls viguros
dezvoltării relațiilor bilaterale^ și
au adus o contribuție valoroasă la
eforturile pentru un nou curs m
viața internațională".
In continuare, in articol sînt pre
zentate o serie de inițiative pe care
țara noastră le-a avut la O.N.U.
sau in alte forumuri internaționale
în vederea soluționării unora, din
tre marile probleme ale lumii con
temporane, inclusiv în ceea ce pri
vește reglementarea situației din
Orientul Mijlociu, apreciindu-se că
acestea sînt in conformitate atit cu
interesele fundamentale ale po
porului român, cit și cu cele ale
tuturor popoarelor lumii. Ziarul
arată că „in Egipt sint apreciate in
mod deosebit poziția constructivă a
României privind căile de soluțio
nare a conflictului din Orientul

Bogate

tradiții de

hotărîrea
de

toate

România

meridianele

Mijlociu, contribuția marcantă a
președintelui Nicolae Ceaușescu la
eforturile vizind realizarea unei so
luții politice globale la conflictul
din această regiune, la stabilirea
unei păci juste și durabile, in inte
resul tuturor țărilor și popoarelor
din această zonă".
Presa din Bangladesh continuă să
acorde spații largi politicii externe
active și constructive a României,
personalității excepționale a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.
Cotidianul „MORNING POST" a
publicat un amplu articol de fond
consacrat prezentării contribuției
teoretice și practice a conducătoru
lui partidului și statului nostru in
domeniul studiului istoriei, sub
titlul „Istoria in opera președin
telui României", relevind : „Făuri
tor al istoriei, adine implicat, de
mai bine de cinci decenii, în prefa
cerile care au marcat evoluția so
cietății
românești,
președintele
Nicolae Ceaușescu a acordat pro
blemei cunoașterii istoriei o deose
bită importanță, atit din punct de
vedere teoretic și filozofic, cit și in
privința rolului educațional al
acesteia".
Ziarul prezintă pe larg concep
ția profund științifică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu asupra istoriei,
aportul conducătorului partidului și
statului nostru la precizarea și
adincirea sensurilor majore ale
unor momente cruciale din istoria
poporului român și legătura indiso
lubilă pe care gindirea politică a
șefului statului român o statorni
cește intre cunoașterea trecutului
istoric : glorios al poporului nostru
și .înfăptuirea obiecțîyejpr ...mărețe!
ale făuririi unei orinduiri socialis
te în România.
Sint evidențiate, in context, apre
cierile tovarășului Nicolae
Ceaușescu, bazate pe o temeinică și
aprofundată cunoaștere a istoriei
naționale și universale, referitoare
la tradițiile luminoase ale istoriei
poporului român, la lupta sa plină
de sacrificii pentru păstrarea fiin
ței sale naționale, la contribuția
adusă de poporul român, de-a lun
gul veacurilor, la progresul și civi
lizația din această parte a lumii, la
preluarea și ridicarea pe o treaptă
superioară de către Partidul Co
munist Român a celor mai valoroa-,
se tradiții ale înaintașilor care au
luptat pentru independență și drep
tate socială, la cultivarea perma
nentă in rindul tineretului, al în
tregului popor, a respectului pentru
munca și viața predecesorilor.
în continuare ziarul notează : „O
temă majoră, tratată profund și in
repetate rinduri in lucrările pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, este
aceea a progresului istoric, care este
in fapt rezultatul unei lupte de
veacuri conduse de cele mai avansa
te forțe ale societății, de clasa mun
citoare. de țărănime, de intelectuali
tate, ăl luptei tuturor maselor mun
citoare. indiferent de naționalitate.
Concepția președintelui României
asupra progresului și dezvoltării, la
fel ca și alte asemenea teze din
opera sa — relevă ziarul — dezvă
luie aspecte cu o semnificație esen
țială nu numai în planul istoriei
României, ci și in cel al istoriei
întregii omeniri".

I
I

luptă

antirăzboinică,

fermă a poporului român

a-și aduce

întreaga

contribuție

la

preîntîmpinarea unui dezastru nuclear
Presa din diferite țări ale lumii,
informînd despre marcarea zilei de
1 Mai in țara noastră, relevă, con
comitent, semnificația deosebită pe
care a imbrăcat-o această sărbă
toare pentru poporul nostru în
acest an, cind se implinesc 45 de
ani ’ de la marile demonstrații
antifasciste și antirăzboinice de la
1 Mai 1939, la a căror organizare
' 1 Nicolae
și desfășurare tovarășul
Ceaușescu a avut o contribuție
hotărîtoare.
Ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO“ a publicat un articol în care
se arată, între altele, că, în con
dițiile in care Germania hitleristă
a trecut la realizarea planurilor
sale de înrobire a popoarelor și la
pregătirile de război, demonstrațiile
oamenilor muncii din România au
dat expresie hotăririi poporului
român de a se opune fascismului,
de a lupta pentru promovarea idea
lurilor de democrație, libertate șipace.
în actuala situație internațională
deosebit de gravă, se relevă in ar
ticol, poporul român, continuând
tradițiile de luptă exprimate prin
marile demonstrații antifasciste și
antirăzboinice de acum 45 de ani,
își reafirmă voința de a acționa și
mai hotărit pentru salvgardarea
păcii mondiale.
Ziarul „JORNAL DE ANGOLA",
în articolul „1 Mai 1939 : 45 de ani

de Ia marea demonstrație din Bucu
rești", publicat pe o jumătate de
pagină, relevă, intre altele : „în
condițiile cind marile puteri euro
pene au adoptat o atitudine conci
liatoare față de politica agresivă,
expansionistă și teroristă a axei
fasciste, care viza direct integrita
tea statului național unitar român,
poporul român era decis să-și apere
prin orice mijloace și cu orice sa
crificii suveranitatea și unitatea
națională, obținute de generațiile
trecute prin numeroase jertfe".
în articol sint evidențiate „rolul
Partidului Comunist Român in pre
gătirea marilor manifestații anti
fasciste și antirăzboinice de la 1
Mai 1939 din București și, în spe
cial, contribuția determinantă a to
varășului Nicolae Ceaușescu care,
in repetate rinduri. a dat dovadă
de fermitate și intransigență revo
luționară, de rațiune și amplă vi
ziune politică, de înalte calități or
ganizatorice".
„Poporul român a demonstrat că
este strins unit, atașat cauzei păcii
șl, in același timp, este pregătit in
orice moment să-și apere ferm
drepturile sacre, cucerite cu singele
generațiilor trecute, care au adus
României independenta și unitatea"
— continuă ziarul.
Marea demonstrație antifascistă
și antiimperialistă de la 1 Mai 1939
se înscrie în patrimoniul istoriei

I

POPOLO" a publicat un articol în
care subliniază : într-unul din cele
mai dramatice momente interna
ționale, populația Bucureștiului a
ieșit pe străzi plină de curaj pen
tru a-și apăra dreptul sacru la in
dependență și libertate cucerit prin
jertfe. Demonstrația a avut un larg
ecou internațional. România a
luptat împotriva ocupației naziste
și a înfăptuit attul de la 23 Au
gust 1944, continuind lupta împo
triva trupelor naziste și participind
la ultima fază a războiului pentru
eliberarea Europei.
„II Popolo" pune în evidență
acțiunile ferme, perseverente des
fășurate în prezent de țara noastră
pentru apărarea păcii, a dreptului
fiecărui popor de a se dezvolta in
conformitate cu interesele sale na
ționale. Este un apel semnificativ,
in actualele condiții internaționale
dificile, pentru a se intensifica dia
logul intre state, bazat pe respectul
reciproc, arată ziarul.
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Amplă și rodnică activitate pentru

dezvoltarea

multilaterală a

Realizările în diverse domenii,
direcțiile de acțiune pe plan eco
nomic ale României socialiste sînt
amplu reflectate in presa de peste
hotare.
„Pentru sporirea în continuare a
productivității muncii “ este titlul
articolului publicat de revista ce
hoslovacă „SVET IIOSPODARSTVI", care subliniază că se scon
tează pe sporirea acestui indicator
in industria românească cu 41 la
sută în anul 1985 față de anul 1980.
Marea Adunare Națională a Re
publicii. Socialiste. România a dez
bătut și aprobat — relatează pu
blicația — Programul prWîrid"creș
terea mai accentuată a productivi
tății muncii și perfecționarea or
ganizării și normării muncii in pe
rioada 1983—1985 și pină in 1990,
Programul privind îmbunătățirea
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. reducerea consumurilor de
materii prime, de combustibili și
energie și valorificarea superioară
a materiilor prime și materialelor
în perioada 1983—1985 și pînă in
1990. precum și Legea cu privire la
regimul de navigație pe Canalul
Dunăre — Marea Neagră.
Programul de creștere a produc
tivității muncii pornește de la aplicarea cu consecvență a rezulta- ■
telor cercetării științifice și dez
voltării tehnologice, a celor mai noi
metode de organizare și conduce
re. de la introducerea și extinde
rea pe scară largă a mecanizării și
automatizării, folosirea cit mai de
plină a capacităților de producție
și a forței de muncă, perfecționa
rea continuă a pregătirii profesio
nale a tuturor celor care își des
fășoară activitatea nemijlocit in
ramurile producției materiale. Pro
gramul — pe etape — pentru 1985,
1987 și 1990, cuprinde sarcini ce asigură realizarea unei productivi
tăți similare cu cea din țările cu
tradiție industrială.
Organele centrale și economice de
stat, în colaborare cu centralele
și întreprinderile industriale tre
buie să depună eforturi cu toată
hotărîrea pentru ducerea la înde
plinire a măsurilor programatice
stabilite pentru diferitele ramuri,
domenii și întreprinderi economice.
Programul privind îmbunătățirea
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. arată revista în continua
re. este strîns legat de programele
stabilite de P.C.R. pentru valorifi
carea complexă superioară a tu
turor resurselor de materii prime,
materiale și energetice, reducerea
costurilor de producție și îndeo
sebi a cheltuielilor materiale, care
să asigure ridicarea generală a efi
cientei economice.
Puternicul potențial tehnic și ști
ințific creat in anii construcției so
cialiste asigură industriei românești
toate condițiile pentru trecerea la
o nouă etapă superioară, in dome
niul calității produselor, al valori
ficării depline a resurselor mate
riale și energetice, pentru partici
parea mai activă și eficientă a
României la schimburile economice
internaționale, la cooperarea in
producție cu țările socialiste, cu
toate statele lumii. Programul, care
urmează să fie realizat in trei eta
pe, are ca obiectiv central ridica
rea substanțială a nivelului tehnic
și calitativ al întregii producții prin
intensificarea lucrărilor de reproiectare și modernizare, îmbunătă
țirea structurii sortimentale și asi
milarea de noi produse cu perfor
manțe superioare în toate domenii
le și, în special, în metalurgie, in
construcția de mașini, industria electrotehnică și electronică, in chi
mie și in producția bunurilor de
consum.
în legătură cu Legea cu privire
la regimul de navigație pe Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră, pu
blicația evidențiază însemnătatea
excepțională pe care o are această
lucrare hidrotehnică pentru dezvol
tarea agriculturii, a economiei re
giunilor învecinate și a transpor
tului.
într-o coresDondență din Bucu
rești, ziarul „NEUES DEUTSCH
LAND" din R.D.G., evidențiază
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me ale popoarelor la independență, libertate și
dezvoltare de sine stătătoare.
in mod deosebit, mijloacele de informare in
masă din diverse țări ale lumii scot in relief
aportul strălucit al
președintelui
Nicolae
Ceaușescu la lupta ce se desfășoară in prezent
la scară mondială pentru înlăturarea pericolului
de război, pentru oprirea cursei înarmărilor și
înfăptuirea unor măsuri practice de dezarmare,
in primul rînd de dezarmare nucleară, pentru
materializarea dreptului sacru al popoarelor, al
tuturor oamenilor de pe Pămint - dreptul la
pace, la viață.

poporului român ca unul din mo
mentele de virf ale luptei revolu
ționare din perioada dintre cele
două războaie mondiale, ilustrind
forța și fermitatea adeziunii sale la
idealurile libertății și integrității
teritoriale a țării.
Astăzi, cind nori amenințători se
ridică din nou Ia orizontul Europei
și al lumii — se arată în înche
iere — România socialistă, sub con
ducerea clarvăzătoare și prin efor
turile neobosite ale președintelui
ei, se găsește, încă o dată, în pri
mele rinduri ale luptei pentru apă
rarea dreptului suveran al omeni
rii : pacea.
Agenția PRENSA LATINA a evi
dențiat, la rindul său, că demonstra
ția desfășurată la 1 Mai 1939 in
România a fost consemnată de isto
rie ca „una din primele manifesta
ții cu caracter antifascist Și
antirăzboinic din Europa".
Sub titlul „Acum 45 de ani, în
București", cotidianul italian „IL
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Aprecieri, comentarii si relatări ale presei de peste hotare
ai Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, în elaborarea și
transpunerea în viață a ansamblului politicii in
terne și externe a țării noastre, prezentării acti
vității neobosite a conducătorului partidului și
statului nostru avind ca scop propășirea multila
terală a poporului român, relevării concepției,
propunerilor și inițiativelor președintelui Româ
niei consacrate depășirii actualelor dificultăți din
viața internațională și întronării in raporturile
interstatale a principiilor dreptului și legalității,
edificării unui climat de pace și colaborare în
care să se poată afirma plenar drepturile legiti
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Personalități ale vieții politice și economice, presa pakistaneză despre însem
nătatea noului dialog la nivel înalt pentru dezvoltarea colaborării prietenești,
reciproc avantajoase dintre România și Pakistan

î

Mijloacele de informare în masă din diferite
țări ale lumii consacră spații ample activității
bogate și constructive desfășurate de partidul și
statul nostru pe arena internațională, în slujba
idealurilor de pace, destindere, dezarmare, coo
perare și înțelegere ale întregii umanități, pre
cum și muncii pline de abnegație a poporului
român pentru făurirea unei vieți noi, libere și
independente, in patria noastră, pentru materia
lizarea obiectivelor cutezătoare de progres și
bunăstare pe care și le-a propus.
Un loc central în paginile presei internaționale
este rezervat înfățișării rolului determinant al
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general
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transformările profunde survenite
în structura socială a României
după actul istoric de la 23 August
1944, sub conducerea înțeleaptă a
Partidului Comunist Român, care
situează in centrul întregii sale ac
tivități omul și satisfacerea în cele
mai bune condiții a nevoilor sale
materiale și spirituale.
„Tineretul României preia un nou
obiectiv" este titlul unei alte corespondențe publicate de același
ziar, care relevă că tinerii din
România vor ameliora în acest an,
prin eforturi proprii, 40 000 de ha
de. pămint. Pentru aceasta; arată
cotidianul, ei vor prelua pină 'în
toamnă noi șantiere din județele
Iași, Dolj, Cluj și Argeș. Tineretul
României va amenaja pentru iriga
ții sau va asana 500 000 de ha de
pămint pină in 1990.
Agenția CHINA NOUĂ a difuzat
o relatare despre inaugurarea Șan
tierului național al tineretului în
perimetrul marelui sistem de iri
gații Sculeni-Țuțora-Gorban, jude
țul Iași. Se precizează că acesta
este unul dintre șantierele națio
nale ale tineretului organizate la
chemarea Partidului Comunist Ro
mân pentru realizarea unor lucrări
de acest fel în diferite zone ale țării.
După ce a arătat că vor fi reali
zate lucrări de îmbunătățiri fun
ciare pe o suprafață de 5 000 ha,
agenția menționată subliniază că ti
neretul român are o bogată tradi
ție in participarea la construcția
socialistă, prin realizarea unor lu
crări cum sint construcțiile de dru
muri, poduri și-diguri.
Ziarul polonez „TRYBUNA LUDU"
a inserat un articol în care sint re
levate
perspectivele largi ce se
deschid dezvoltării colaborării eco
nomice dintre România și Polonia,
ca urmare a creșterii continue a
potențialului economic al celor
două țări.
în context, ziarul scoate în relief
rolul determinant pe care l-au avut
convorbirile româno-poloneze la
cel mai inalt nivel din anul 1982,
cind a fost convenit un program de
dinamizare a colaborării dintre cele
două țări în cele mai variate do
menii. Această conlucrare — no
tează ziarul — nu se referă numai
la sfera comerțului, ci cuprinde
multe alte sectoare, cum ar fi co
operarea dintre întreprinderi, in
special în domeniul construcțiilor
de mașini, chimiei, silviculturii.
Ziarul „EL UNIVERSAL" din
Mexic, a publicat ample articole
consacrate dezvoltării economicosociale a țării noastre, subliniind
că experiența României este bine
cunoscută in lume datorită, în pri
mul rind, rolului pe care îl are pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în is
toria țării și pe plan mondial.
Articolele înfățișează pe larg rea
lizările obținute de România in do
meniile economiei, științei, culturii,
învățâmintului, precum și transfor
mările profunde intervenite in so
cietatea românească, evidențiind efectele sociale pozitive ale politi
cii promovate consecvent de parti
dul nostru, sub conducerea înțe
leaptă
a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, de dezvoltare armonioa
să a tuturor zonelor țării. O pa
gină întreagă este consacrată rea
lizărilor obținute în cele mai va
riate domenii de către oamenii
muncii din capitala patriei noastre.
Articolele sint însoțite de foto
grafii ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu în mijlocul unor colec
tive din uzine și de pe ogoare, relevindu-se legătura strînsă, perma
nentă dintre conducătorul partidu
lui șl statului nostru și popor.
TELEVIZIUNEA MEXICANA a
transmis o emisiune, sub genericul
„România — istorie și cultură", in
care, după prezentarea unor mo
mente fundamentale din trecutul
poporului român, din lupta sa pen
tru libertate și independență, au
fost Înfățișate date semnificative
despre realizările remarcabile ale
poporului român în anii noii orînduiri.
(Agerpres)

ISLAMABAD 5> (Agerpres). — Vizita oficială de prietenie pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
1
. președintele
.
Republicii Socialiste România, o va efectua, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica
Islamică Pakistan, la invitația președintelui acestei țări, general
Mohammad Zia-ul Haq, este așteptată cu deosebit interes în cercurile
politice, economice. în rîndurilc opiniei publice. Sint relevate puter
nica personalitate politică a președintelui României, activitatea sa
multilaterală pe plan internațional pusă in slujba păcii, a securității,
înțelegerii și cooperării intre națiuni. Este subliniat faptul că iden
titatea de opinii dintre România și Pakistan intr-o serie de probleme
ale actualității internaționale permite celor două țări să-și unească
eforturile pentru soluționarea marilor probleme care preocupă ome
nirea. aducindu-și contribuția la îmbunătățirea climatului politic
mondial.
Reflectînd interesul cercurilor
mai proeminent! oameni politici ai
politice față de vizita șefului sta
zilelor noastre. Activitatea sa este
tului român, atit in planul relațiilor
bine cunoscută și apreciată in Pa
kistan. El este un mare prieten al
bilaterale, cit și în ce privește con
lucrarea pe plan internațional,
tării noastre. Oamenii de afaceri și
KHALID ALI, director general in
comitetul pe care il conduc eu sinMinisterul Informațiilor și Radiotetem gata să venim in intimpinarea
levlziunii, a calificat ca foarte im
hotăririlor celor doi președinți in
portante convorbirile la nivel inalt
direcția creșterii și a sporirii con
româno-pakistaneze, care urmează
lucrării noastre, in beneficiul po
„să întărească și să dezvolte buna
poarelor pakistanez și român".
colaborare și prietenia existente in
MOHAMMAD HUSSAIN, direc
tre țările noastre".
tor general la compania de stat
Referindu-se, la rindul său, la
„National Refinery LTD.“, ale că
importanța dialogului la nivel inalt
rei capacități au fost extinse și
pentru viitorul relațiilor economice
dezvoltate în colaborare cu Româ
dintre România și Pakistan, ABDUL
nia, a declarat :
„Avem o bună
HAFEZ SHAIKH, președintele fir
experiență in colaborarea cu tara
mei „International Business Asso
dumneavoastră. Prin intermediul
ciates", președintele Comitetului
specialiștilor români, Pakistanul a
Pakistan—România din cadrul Fe
reușit să-și creeze o industrie pe
derației camerelor de comerț și in
trolieră proprie, in eforturile sale
dustrie din Karachi, a subliniat
de a dobindi independența energe
marile posibilități pe care le oferă
tică. România a construit o primă
economia României pentru spo
rafinărie de benzină și alte sub
rirea schimburilor dintre cele două
produse in 1976, dispunând de un
țări. „Am vizitat România și am
inalt nivel tehnic. Acum ne pre
rămas foarte impresionat de dez
gătim să inaugurăm o rafinărie de
voltarea puternică a industriei
ulei cu o capacitate de 100 000 de
dumneavoastră. Consider că Româ
tone anual, construită. tot de țara
nia este un partener de primă im
dumneavoastră. Aceste acțiuni de
portanță pentru Pakistan in efortu
colaborare au întărit prietenia din
rile sale de a-și crea o industrie
tre cele două țări. Vizita președin
proprie, modernă. Vizita, președin
telui Nicolae Ceaușescu este aștep
tată cu mare interes de cercurile
telui României este o ocazie unică
de a întări și mai mult buna noas
de afaceri, deoarece ea va însemna
tră colaborare, de a dezvolta prie
inițierea unor noi și fructuoase
acțiuni de cooperare reciprocă. Noi
tenia dintre popoarele noastre. Noi,
oamenii de afaceri, așteptăm cu
așteptăm cu multă căldură vi
zita sa".
mare interes vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu.
Președintele
Toate ziarele care apar la Ka
rachi și Islamabad au publicat indumneavoastră este unul din cei
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*
formații privind vizita președin *
telui Nicolae Ceaușescu. impreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in
Pakistan, subliniind semnificația
acestei vizite pentru viitorul rapor
turilor româno-pakistaneze, pen
tru prietenia tradițională dintre
cele două țări. Astfel, cotidiane’.e
de limbă engleză „9AWN" si
„MORNING NEWS" < -e anar la
Karachi, ca și ziarul d ■ limbă urdu
„JANG", publicație de largă circu
lație, au informat despre vizita
inalților oaspeți români, subli
niind importanța sa pentru re
lațiile dintre cele două țări.
La. rindul său, ziarul „PAKIS
TAN TIMES", care apare la Isla
mabad, publică sub titlul „Convor
biri Ceaușescu-Zia“, un articol în
care informează cititorii desnre
anropiata vizită, despre convorbi
rile ce vor avea loc cu acest pri
lej, arătind că „oaspeților români
le vor fi rezervate cele mai înalte
onoruri". Ziarul se referă, in continuare, la convorbirile ce vor avea
loc, precum și la programul vizitei inalților oaspeți români.
De asemenea, televiziunea din
Islamabad a transmis in programele de actualități informații amin
tind vizita președintelui României,
însoțite de portretul tovarășului
Nicolae Ceaușescu, și de un comen
tariu care a reliefat marea în
semnătate a convorbirilor dintre
cei doi șefi de stat.
înalta apreciere și prețuire de
care se bucură tovarășul Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu în rîndurile ooiniei nublice pakistaneze este reflectată și
în modul in care capitala țării s-a
pregătit să-i intimpine pe inaltii
oaspeți români. Pe principalele ar
tere pe care va trece coloana ofi
cială au fost arborate drapelele ce
lor două țări, in timp ce pe mari
pancarte au fost inscrise urările :
„Bun venit președintelui Nicolae
Ceaușescu
și
doamnei
Elena
Ceaușescu !“; „Trăiască prietenia
dintre Pakistan și România 1“ ;
„România — Pakistan — pace și
colaborare !“.
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întrevedere româno-italiană
ROMA 5 (Agerpres). — Din partea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise un
cordial salut și cele mai bune urări
conducerii Partidului Republican Ita
lian, secretarului general al P.R.I.,
Giovanni Spadolini.
Mulțumindu-se pentru mesajul
primit, din partea secretarului gene
ral al P.R.I. au fost transmise to
varășului Nicolae Ceaușescu, conducerii Partidului Comunist Român
un călduros salut, împreună cu cele
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succese și prosperitate poporului român.
Schimbul de mesaje a avut loc cu

PHENIAN

prilejul întîlnirii dintre tovarășul
Miu Dobrescu, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., și Aristide Gunnella,
membru al Direcțiunii P.R.I.
în timpul convorbirii au fost evi
dențiate relațiile bune, prietenești
existente între cele două partide și
a fost exprimată dorința comună de
a le dezvolta și amplifica in viitor,
apreciindu-se că aceasta contribuie
la întărirea prieteniei dintre cele
două țări și popoare, la cauza păcii
și securității in Europa și în întreaga lume.
La întîlnire a fost prezent Ion
Constantinescu, ambasadorul Româ
niei în Italia.

CU PRILEJUL ANIVERSARII ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI

Convorbiri la nivel înalt
coreeano-chineze
PHENIAN 5 (Agerpres).
Ldt
Phenian a avut loc simbătă prima
rundă a convorbirilor oficiale dintre.
Kim Ir Sen, secretar general al C.C.
ăl Partidului'’ 'Muh'cii din Coreea',
președintele R. P. D. Coreene, și Hu
Yaobang, secretar general al C.C. al
P. C. Chinez, care efectuează o vizită
oficială de prietenie in R. P. D. Co
reeană. Convorbirile s-au desfășurat
într-o atmosferă tovărășească,' sin
ceră și prietenească — relevă agenția
A.C.T.C.

NAȚIUNILE UNITE

Depunere de coroane de flori
în memoria eroilor români
PRAGA 5 (Agerpres). — La Monumentul eroilor români din orașul
Havlickuv Brod (R.S. Cehoslovacă)
ridicat în memoria celor care, cu 39
de ani în urmă, și-au dat viata în
luptele pentru eliberarea localității
de sub ocupația fascistă, a avut loc
ceremonia depunerii de coroane de
flori.
Au participat Josef Dolezal, pre-

ședințele Comitetului național oră
șenesc, alte persoane oficiale, locui
tori ai orașului. A fost prezent am
basadorul României la Praga, Cornel
Pânzaru.
La monument, unde se aflau arbo
rate drapelele de stat român și ceho
slovac, a fost aliniată o gardă de
onoare. S-au intonat imnurile de stat
ale României și Cehoslovaciei.

BEIRUT 5 (Agerpres). — La Beirut
au fost înregistrate, simbătă. timp
de mai multe ore. schimburi de
focuri intre milițiile rivale, peste li
nia de demarcație dintre zonele
vestice și cele estice ale orașului și
în cartiere situate in perimetrul
principalei artere de legătură dintre
cele două sectoare ale capitalei liba
neze, transmit agențiile France
Presse și Reuter.
Totodată, se precizează că. pe tereri, forțeJe-tampon antrenate în

procesul de dezangajare au amelio
rat situația, Pasajul Muzeului, sin
gura cale de acces între cele două
zone ale Beirutului, rămînind des
chis.

r

it

*

Primul ministru desemnat. Rashid
Kara me. și-a continuat simbătă consultările asupra componenței guvernului de uniune națională, consultări
care, potrivit agenției Reuter, au
înregistrat unele progrese.

AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt
PUTERNICE MANIFESTAȚII ANTIGUVERNAMENTALE ÎN CO
REEA DE SUD. Institutele de invățămînt superior sint cuprinse succesiv
de valul de manifestații antiguvernamentale ale studenților sud-coreeni.
După cum relatează agențiile Associated Press și France Presse, la
universitățile Koryo și Yonsei, peste 5 000 de studenți au demonstrat,
cerînd încetarea imediată a sistemului represiv împotriva populației,
retragerea corpului polițienesc permanent din universități și repri
mirea la cursuri a colegilor lor sancționați pentru activități in spri
jinul democratizării vieții sociale din Coreea de Sud. între demon
stranți și puternicele forțe de poliție care înconjoară universitățile
s-au produs violente ciocniri. împotriva participanților la manifes
tații au fost utilizate bombe cu gaze lacrimogene și bastoane de
cauciuc, r

i

CONTACTE
FRANCO-BRITANICE. La încheierea convorbirilor
care au avut loc la Paris între pre
ședintele Franței, Franțois Mitter
rand, și primul ministru al Marii
Britanii, Margaret Thatcher, un
purtător de cuvint al Palatului
Elysee a relevat că problema con
tribuției Marii Britanii la bugetul
Pieței comune — unul dintre ele
mentele de dezacord intre statele
membre — rămine incă nesoluțjonată. După cum informează agenția
France Presse, purtătorul de cuvint
a insistat asupra „limbajului foarte
clar" folosit de președintele Mitter
rand în convorbirile cu premierul
britanic în privința legăturii strinse
care există între contribuția An
gliei la bugetul comunitar și depă
șirea dificultăților financiare ale
C.E.E.

L‘

In sprijinul DIALOGULUI
EST-VEST. Italia va propune, la
apropiata reuniune a Consiliului
nord-atlantic, „suspendarea" insta
lării rachetelor cu rază medie de
acțiune ale N.A.T.O. in Europa oc
cidentală și reluarea negocierilor
pentru dezarmare de la Geneva —
a anunțat premierul italian, Bettino
Craxi, la încheierea vizitei sale ofi
ciale in Portugalia. Cu același pri
lej, primul ministru al Portugaliei,
Mario Soares, a subliniat necesita
tea continuării
eforturilor
de
promovare a dialogului Est-Vest,
pentru reluarea negocierilor de la
Geneva și crearea unui climat de
încredere reciprocă sporită, pentru
limitarea armamentelor.
ALEGERI PRELIMINARE IN
S.U.A. Simbătă, în statele ameri-

din Consiliul de Securitate
în problema cipriotă
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
a continuat, in alte două ședințe,
dezbaterile sale asupra situației din
Cipru, inițiate la cererea guvernu
lui acestei țări. Au luat cuvintul re
prezentanții Egiptului. Siriei. Iugo
slaviei. Pakistanului și Republicii
Nicaragua.
Vorbitorii au exprimat îngrijorarea
țărilor lor fată de deteriorarea situației din Cipru și fată de implicatiile acestei probleme pentru în
tregul bazin mediteranean. Ei s-au
pronunțat, în totalitate, pentru res
pectarea suveranității.
integrității
teritoriale și nealinierii Ciprului,
subliniind că șansele optime ale soluționării problemei cipriote rezidă
in desfășurarea de negocieri intre co
munitățile din insulă, cu sprijinul
secretarului general al O.N.U.

cane Texas și Louisiana s-au des
fășurat alegeri preliminare in ve
derea desemnării candidatului Par
tidului Democrat pentru alegerile
prezidențiale din luna noiembrie
a.c. Rezultatele consultărilor elec
torale din cele două state vor fi
cunoscute in cursul zilei de du
minică. Pină in prezent, în cursa
pentru obținerea investiturii demo
craților, fostul vicepreședinte Wal
ter Mondale dispune de mandatele
a 1212 de delegați la Convenția na
țională, senatorul Gary
Hart —
de 644 de mandate, iar Jesse Jackson — de 209 mandate. Pentru ob
ținerea investiturii la
convenție
sînt necesare voturile a 1 967 dele
gați.
IN BERLINUL OCCIDENTAL
ERAU
ÎNREGISTRAȚI
PESTE
84 000 DE ȘOMERI la sfârșitul lu
nii aprilie. Alte 9 000 de persoane
au lucrat după un orar redus, cu
diminuarea corespunzătoare a. sa
lariului. In rindul tinerilor sub 20
de ani rata șomajului se ridică la
10,6 la sută.
OPOZIȚIE FAȚA DE ACTIVITAȚILE NEONAZISTE, Uniunea
persoanelor persecutate de naziști,
reprezentanți ai partidelor social
democrat, comunist, ai organizației
Tinerilor Socialiști, precum și ai
sindicatelor vest-germane au cerut
interzicerea
adunărilor
foștilor
membri ai S.S. și a oricăror activi
tăți ale naziștilor și neonaziștilor
în R.F.G., transmit agențiile Asso
ciated Press și U.P.I.
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