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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

O‘ delegație de partid și de , stat, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului " Comunist" Român, președintele 
Republicii Socialiste România, va

efectua, la invitația tovarășului Erich 
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De-

mocrate Germane, o vizită oficială 
de prietenie in Republica Democrată 
Germană, in ultima parte a lunii 
mai 1985.
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LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU t . f

a primit pe Faruk Kaddoumi,

SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU
șeful Departamentului Politic al Organizației

pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.)

Sub semnul dorinței comune de a dezvolta 
colaborarea multilaterală româno-congoleză,

ieri a începutA

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI

CU TOVARĂȘA ANTOINETTE SASSOU NGUESSO

începerea convorbirilor oficialeCeremonia sosirii in Capitală
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general, al Parti
dului Comunist ' Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. vi
neri. 17 mâi, a-,sosit în Capitală co
lonel Denis Sassou Nguesso, președin
tele Comitetului Central al Partidu
lui Congolez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, care, îm
preună cu tovarășa Antoinette Sa
ssou Nguesso. . efectuează o vizită 
oficială de prietenie in tara noastră.

întilnirea dintre cei doi conducă
tor j de partid și de stat, reprezintă..

de deosebită însemnă- 
__ ________ contribuie la adîncirea 
și dezvoltarea, relațiilor de prietenie 
și -cooperare dintre țările, partidele 
și popoarele noastre. Actualul dialog 
la nivel înalt româno-congolez de la 
București constituie o mărturie â 
voinței celor două țări de a promo
va raporturi tot mai strînse, de a 
conlucra tot mai , rodnic, de a-și 
aduce o contribuție activă la soluțio
narea : marilor. . probleme care con
fruntă astăzi, omenirea, pentru, edi-

un eveniment 
tate,, menit' să

(Continuare in pag. a III-a)

La Palatul Consiliului 
început, vineri; 17 mai. 
oficiale intre f Tovarășul 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist; Român.' președintele . 
Republicii- Socialiste România, și co
lonel Denis Sassou Nguesso. pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Gheorghe Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim viceprim-ministru alDineu oficial oferit de președintele

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general ; al Partidului Co
munist , Român,, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, vineri, un 
dineu oficial în onoarea colonelului 
Denis Sassou Nguesso, președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președintele Re
publicii. Populare Congo, și a tovară
șei Antoinette Sassou Nguesso.

. La dineu au participat membri și 
membri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R.,, membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, precum și conducă
tori ai unor instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești.

Au participat persoanele oficiale 
congoleze care ii însoțesc pe oaspeți 
în vizita în țara noastră.

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Tovarășe președinte,
Tovarășă Antoinette Sassou Nguesso,
Tovarăși și prieteni,

Ne face plăcere să vă salutăm cordial, ca daspeți ai 
României socialiste, și să vă adresăm — și in acest cadru 
— o călduroasă urare de bun venit în tara noastră.

Apreciem. vizita pe care o faceți în România ca o 
expresie a bunelor relații dintre țările si popoarele noas
tre. a voinței comune de a lărgi si mai mult cadrul aces
tor raporturi prietenești. Țările noastre au realizat îm
preună unele acțiuni de cooperare — și există. în con
tinuare. lărgi posibilități pentru extinderea si mai pu
ternică a acestora, pe principii de deplină egalitate si 
avantaj reciproc. îndeosebi sint condiții pentru a pro
mova o mai bună cooperare în exploatarea și valorificarea 
zăcămintelor de petrol și gaze, in prospecțiuni miniere și 
geologice, în agricultură, exploatarea si’ industrializarea 
lemnului și în alte domenii de activitate. Avem convin
gerea, că. in cadrul vizitei, vom ajunge lâ înțelegeri care 
șă pună • o bază tot mai trainică, stabilă și de lungă 
durată colaborării și cooperării româno-cbn.goleze. Aceas
ta corespunde pe deplin intereselor ambelor popoare si 
reprezintă, totodată, o contribuție la cauza colaborării; 
destinderii și păcii im lume.
(Continuare in pag. a III-a)

de Stat au 
convorbirile 

Nicolae

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
colonel Denis Sassou Nguesso au 
rostit toasturi. Urmărite cu interes 
și subliniate cu aplauze, toasturile au 
fost marcate, in mod solemn, la ter
minarea lor, de intonarea imnurilor 
de stat ale R.P. Congo și României.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Toastul președintelui
Denis Sassou Nguesso
Tovarășe președinte,
Tovarășă Elena Ceaușescu,
Tovarăși membri ai Comitetului Politic 

Executiv, ai Comitetului Central,
Tovarăși miniștri, distinși invitați, tovarăși,

Soția mea și cu mine, precum și colaboratorii care ne 
însoțesc sintem fericiți de a ne afla astăzi în România, 
în- această minunată .tară cu un trecut glorios și cu un 
viitor promițător, în această admirabilă regiune din sud- 
estul Europei pe care oameni de litere — mă gîndesc 
îndeosebi la istoricul Constantin Giurescu — au descriș-o, 
pe bună dreptate, ca pămînt al armoniei, varietății, bogă
ției și frumuseții, la care eu mai adaug : al ospitalității.

Această ospitalitate este într-adevăr dovedită de pri
mirea atit de caldă care ne-a fost rezervată la sosirea 
noastră. Aceasta se regăsește, de asemenea, în cuvintele 
de curtoazie, prietenești și frățești, pe care dumneavoas
tră, tovarășe președinte, ni le-ați adresat, nouă și între
gului popor congolez. Sintem în mod sincer mișcat!
(Continuare în pag. a III-a)

guvernulu). Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul a- 
facerilor externe. Gheorghe David, 
membru supleant al Comitetului Po-

Tovarășul Nicolae ■ Ceaușescu, ’ se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președihtele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri. 
17 mai. pe Faruk kaddoumi, șeful 
Departamentului Politic al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.); aflat in vizită în țara noas
tră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Comitetului Executiv al 
O.E.P., Yâsser •Arâfa't, un salut căl
duros și urări de noi succese în ac
tivitatea de'mare* răspundere pe care 
o .desfășoară în fruntea partidului și' 
statului român.- Totodată, el a expri
mat înalta apreciere pe care, condu-'. 
cerea O.E.P.. președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației o acor
dă; acțiunilor și i inițiativelor. Româ
niei, ale. președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru'soluționarea justă 
și durabilă a problemelor din Orien
tul Mijlociu, pentru realizarea unei 
păci trainice în regiune, pentru în
făptuirea aspirațiilor' legitime ale 
poporului palestinian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a' rugat să se transmită 
președintelui Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. conducerii organizației un 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
■prietenească, au fost evidențiate cu 
satisfacție bunele relații de priete
nie. colaborare și solidaritate care 
s-au statornicit și ,se dezvoltă între 
'■Partidul Comunist Român și Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei, 
•între popoarele român și palestinian 
■și a fost manifestată dorința de a 
.extinde și aprofunda aceste relații în 
interesul reciproc, al cauzei genera
le a păcii, securității, colaborării și 
înțelegerii internaționale.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi în legătură cu une
le probleme ‘internaționale’ actuale, 

- îndeosebi cu privire la ultimele evo
luții. ale situației din Orientul Mij- 

. do'cfu. i ' ■ ' '
Avîndu-se în vedere persistenta 

încordării și situația tot mai com
plexă din Orientul Mijlociu, s-a sub
liniat necesitatea intensificării ac
țiunilor' politice, diplomatice pentru 
realizarea unei păci trainice, juste și 
globale in această parte a lumii, pe 
'bâza retragerii Israelului din terito
riile arabe ocupate în urma războiu
lui djn anul 1967, soluționării proble
mei poporului palestinian prin exer
citarea dreptului său la autodetermi
nare, inclusiv la crearea unui stat 
independent; propriu, asigurării exis-

tenței, integrității și suveranității tu
turor statelor din zonă. în acest 
sens, a fost relevată importanța or
ganizării. sub egida O.N.U., a unei 
Conferințe internaționale, cu partici
parea tuturor țărilor interesate, in
clusiv a Organizației pentru ELibe- 
rarea Palestinei ca unic reprezentant 
legitim al poporului palestinian.

Tovarășul Nicolae Ceaușesou , ă 
reafirmat, și de această dată, hotări- 
rea Partidului Comunist Român, a 
guvernului și poporului român de a 
sprijini activ și în viitor cauza 
dreaptă a poporului palestinian, de 
a contribui la rezolvarea probleme
lor' din zonă, corespunzător dorinței 
popoarelor din această' regiune de'a 
trăi într-un climat de pace, secu
ritate și Colaborare.

La întrevedere au. luat parte Ion 
Stoian. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C.. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

Au participat Mohammad Melhem. 
membru al Comitetului Executiv al 
O.E.P.. Issam Kamel, reprezentantul 
permanent al O.E.P. la Berlin, -și 
Ezzat Abou El Rob, reprezentantul 
permanent al Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei la București.

------------------------------------------------------------------------------N
FORUMUL NAȚIONAL AL TINERETULUI
Spiritul revoluționar— flacăra veșnic tînără

ZK

a tinereții comuniste a patriei
...Sint citeva mii. Tineri 

născuți sau crescuți in ul
timii 20 de ani, in anii 
cei mai fertili din întrea
ga, istorie a patriei, peri
oadă pe care cu legitimă 
mindrie patriotică a defi
nim după numele ctitoru
lui ei genial, • „Epoca 
Ceaușescu".

Așa cum aprecia secre
tarul general Ol partidu
lui, de la tribuna Forumu
lui national al tineretului, 
în tot ceea ce s-a înfăptuit 
in acești arii de istorie 
nouă se află incorporate 
și "energia, pasiunea, en
tuziasmul; romantismul 
revoluționar, cutezanța 
virstei milioanelor de ti
neri ai patriei. Iar sarci
nile pentru anii ce vin, 
cutezătoarele obiective

. stabilite. de Congresul al 
XlII-lea al partidului, cu 
privire la dezvoltarea, 
economico-socială a pa
triei' in cincinalul vîi.tor 

■ și' îh perspectivă, '■ pină. 
la orizontul 2000, la țeare 
tinerii sint > chemați ■■ să-și 
aducă contribuția, • sint

■ și I măi mari, și - măi 
importante. Iată de ce 
secr'etarul general al 
partidului a adresat tip'e- 
rei’ generații un ihșufleți- 

^Tor. îndemn : „Aș dori să

exprim convingerea că U- 
niunea Tineretului Comu
nist — organizație revolu
ționară a tineretului — 
care reprezintă o forță 
puternică; ce cuprinde in 
rîndurile sale aproape 4 
milioane ■ de membri; va 
continua cele mai-glorioa- .. .___
se tradiții -revoîu'tidnare • edificarea noii ‘ '■ societăți, 
de luptă-și muncă, in e- " .........
ducăr'ea Și" formarea tine
retului prin muncă și 
pentru muncă, participind 
activ la toate marile 
transformări. revoluțio- 
nare“. • •

Un îndemn însuflețitor, 
o chemare vibrantă, că
rora toți cei ce au luat 
cuvintul la marele ‘ Fo
rum ' național al tineretu
lui — în cadrul Con
gresului al Xll-lea al 
U.T.C., al Conferinței a 
XlV-a a U.A.S.C.R., al 
Conferinței Organizației 
Pionierilor — in numele 
întregii tinere generații a 
țării s-au angajat să-i 
dea viată cu înaltă dă- ' 
ruire, cu■ abnegație și de
votament'. „Prin munca 
pentru patrie, prin acti
vitatea noastră creatoare 
ne angajăm — spunea 
Maria Oprea, ' prim-se- 
cretar al Comitetului oră
șenesc U.T.C. .Rimnicu

Sărat — să ne concentrăm 
toate eforturile pentru a 
ne ridica la înălțimea in-' 
crederii partidului și po
porului, a secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
de a fi în primele > rin- 
duri ale luptei pentru 
de a' onora'' ' prin fapte 
mtiriținătele' condiții de 
muncă și irțvătatură,. de 
viață de care ne bucurăm 
astăzi".

O chemare pentru în
făptuirea căreia tinerii de 
pe marile platforme in
dustriale, de pe ogoare, 
de pe' șantiere, din școli 
'și fdcultăți, prezenti la 
imensa' activitate a mun
cii pentru țară, iși vor 
consacra, așa cum a re
ieșit din cuvintul fiecă
rui vorbitor, din dialogu
rile pe care le-am purtat 
cu 'tiHeri participanti, in
tre care. aș numi' pe 
Gheorghe Anglii, de la 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara, petrolistul 
Ion Vornicu, de la schela 
Moreni, tesătoarea Maria 
Dumitru de la întreprin
derea „Dunăreană"-Giur-' 
giu, sau cooperatorul Io
nel Ivan, din Girbovi-Ia- 
lomița, ■ întreaga ■ capacita-

te creatoare,- spiritul de 
inițiativă și responsabili
tate, i pasiunea și devota
mentul de tinăr revoluțio
nar, înflăcărat de pu- ; 
ternice sentimente comu
niste, patriotice.

O chemare pentru în- ‘ 
fâfifttllțea cUtfM ' tineretul 
patrliî, sub îndemnul pa- 
tfidiisriitilui Revoluționar, 
al solidarității militante 
cu toate’ forțele democra- 1 

. tice și progresiste ale ti- ' 
neretului de' pretutindeni 
iși asumă' răspunderea — 1 
la vibrantul îndemn al ’ 
secretarului general al 
partidului — să acționeze 
neabătut pentru apărarea ■ 
dreptului suprem al po
poarelor, al oamenilor, 
deci și -al tineretului, la 
existentă, la viață, la 
independentă și pace.

Responsabilitate, dărui
re, angajare revoluționa
ră, maturitate, spirit de 
sacrificiu, dragoste nemăr
ginită fată de patrie, fată 
de. partid, față de condu
cătorul . iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — iată . 
ce caracterizează ■ sinte- « 
tic dezbaterile marelui ’’ 
Forum democratic al ti- ■ 
neretului patriei.

Al. PINTEA
(Continuare in pag. a III-a)
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Pentru afirmarea puternică a factorilor intensivi ai creșterii economice

ÎN FIECARE ÎNTREPRINDERE - 
O ÎNALTĂ PRODUCTIVITATE A MUNCII

Dezbatere organizata de „Scînteia“ în colaborare 
cu Comitetul județean Arad al P. C. R,

făptuirea obiectivului strategic stabilit de conducerea partidului privind 
realizarea in perspectivă a unei productivități la nivelul țârilor dezvol
tate, așigurîndu-se astfel înaintarea fermă a țării noastre pe calea fău
ririi unei economii intensive, moderne și de înaltă eficiență. Este vorba 
deci de un obiectiv de mare însemnătate pentru ridicarea patriei noas
tre la un stadiu superior de dezvoltare, pentru progresul economic și so
cial al țării.

Pornind de Ia asemenea considerente, ziarul nostru a organizat, în 
colaborare cu Comitetul județean Arad al P.C.R., o dezbatere privind 
căile și modalitățile prin care se acționează în unitățile industriale din 
județ pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii. La dez
bateri au participat : Pavel Aron, prim-secretar al comitetului județean 
de partid; Cornelia Sipoș, secretara comitetului de partid de la între
prinderea textilă Arad ; Alexandru Aromânesei, directorul Cen
trului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru vagoane — 
Arad; Petru Volentir, inginer-șef la întreprinderea de mașim-unelte ; 
Caterina Bogdan, secretara comitetului de partid de Ia întreprinderea de 
tricotaje „Tricoul roșu“; Mihai Scorțeanu, director tehnic la întreprin
derea de vagoane : Dan Păscuțiu, proiectant tehnolog la întreprinderea 
mecanică a agriculturii și industriei alimentare.

Creșterea mai accentuată a productivității muncii constituie în con
cepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, unul din factorii primordiali ai edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înaintării României spre comunism. Această 
cerință este pusă în evidență cu deosebită claritate de prevederile pla
nului pe acest an, de istoricele documente ale Congresului al XIII-lea 
al partidului. Astfel, se prevede ca în perioada 1986—1990 productivitatea 
muncii in industria republicană să crească intr-un ritm mediu anual 
de. 10 la sută, asigurindu-se dublarea acesteia în 1990 față de 1980 ; circa 
85 la sută din sporul venitului național din cincinalul viitor se va obține 
pe seama creșterii productivității muncii sociale.

După cum se știe, pentru înfăptuirea acestor obiective majore condu
cerea partidului nostru a adoptat, in urmă cu un an și jumătate, un pro
gram de largă perspectivă : Programul privind creșterea mai accentuată 
a productivității muncii și perfecționarea normării muncii în perioada 
1983—1985 și pînă in 1990. Elaborat din inițiativa și sub îndrumarea 
directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, programul face parte dintr-un 
ansamblu de măsuri inițiate de conducerea partidului pentru ridicarea 
calitativă a întregii activități economice și are drept scop esențial în-

Cu toate forțele la irigarea culturilor ! Aspect de muncă de la C.A.P. Dimitrie Cantemir, județul Giurgiu. (Fotografia 
din stingă). La C.A.P. Dragalina, județul Călărași, lucrările de întreținere a florii-soarelui sint efectuate la timp și 

de bună calitate. (Fotografia din dreapta)

IRIGAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
Un obiectiv mobilizator, realist 

și pe deplin realizabil
PAVEL ARON : Indiscutabil, în 

actuala, etapă de dezvoltare intensi
vă a. economiei naționale, creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii constituie unul din factorii 
primordiali- ai edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării patriei noastre spre comu
nism, o sarcină de cea mai mare în
semnătate pentru ■■ toate organele și 
organizațiile de partid, pentru toa
te colectivele de oameni ai muncii.

îndemnurile stăruitoare ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, chemă
rile sale însuflețitoare, cu profunde 
semnificații patriotice, adresate în
tregului popor, de a face totul pen
tru sporirea rodniciei muncii au găsit 
ub puternic ecou în conștiința co
muniștilor. a tuturor oamenilor mun
cii din județul nostru, mobilizîndu-le 
plenar energiile creatoare, spiritul 
de inițiativă și răspundere muncito
rească. Creșterea mai accentuată a 
productivității muncii s-a situat și se 
situează permanent în centrul preo
cupărilor biroului comitetului jude
țean de partid, ale organelor și or
ganizațiilor de partid, consiliilor oa
menilor- muncii, ale tuturor colecti
velor de întreprinderi. Ca urmare a 
acțiunilor întreprinse în fiecare uni
tate economică în acest scop, în anul 
1984 productivitatea muncii pe o 
persoană a. fost, ,pe ansamblul in
dustriei județului, cu aproape 12 000 
lei mai mare față de anul precedent.

.Sarcinile ce. ne rșvjn jn, acest, dp-, 
meniu în ah'iiiT'SȘa și'in 'vii'torui'rtri-'; 
cinai sint,
zațoare. Mai exact, în; acest an ne-am ■ 
propus să asigurăm pe ăhsa'mblul’’ 
județului o creștere .a productivității 
muncii cu peste 25 la sută față de 
realizările anului trecut. în același 
timp, la cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului ne-am angajat să de- ’ 
vansăm cu un an îndeplinirea Obiec
tivului privind dublarea productivi
tății muncii în acest deceniu. Repet, 
sint sarcini mari, mobilizatoare, dar 
realiste, pe deplin realizabile. Iar 
cind fac această afirmație am in ve
dere, înainte de toate, că dispu
nem in prezent de unități econo
mice moderne, dotate cu mașini, uti
laje și instalații de înaltă tehnicita
te, de un puternic detașament mun
citoresc. de specialiști bine pregătiți, 
care sub conducerea și îndrumarea 
organelor și organizațiilor de partid 
pot să asigure un ritm rapid de creș
tere a productivității muncii — așa 
cum o cei’ 
țiohale, ale 
punem, de 
de acțiune 
acest sens,
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, a indicațiilor și orientărilor to
varășului . ,N icolae. Ceaușescu,. biroul 
comitetului județean de partid, or
ganele și organizațiile de partid și 
consiliile oamenilor muncii au anali
zat cu înaltă exigență activitatea 
desfășurată anul trecut, au revăzut 
și completat absolut toate programe-

interesele economiei na- 
noastre, ale tuturor. Dis- 
asemenea, de o strategie 
bine pusă la punct. în 
pe baza documentelor

materiale și energetice, adică crește
rea mai rapidă a productivității 
muncii sociale. Bunăoară, ia vagoa
nele de călători etajate, prin solu
țiile preconizate în vederea utiliză
rii tablei în rulou pentru pereții la
terali și acoperiș, numărul reperelor 
s-a redus de la 220 la 166, iar volu
mul de sudură s-a diminuat cu 94 
ml pe fiecare vagon. Aceeași soluție 
tehnică, aplicată la vagoanele de 
metrou, asigură reducerea volumului 
de sudură cu 29 ml pe vagon și a 
numărului de repere de la 130 la 38.

O altă cale de creștere a producti
vității muncii o constituie intensifi
carea acțiunii de tipizare a produse- £ 
lor, căreia ii acordăm cea mai mare ’ 
atenție. Din numeroasele exemple 
care atestă eficiența acestei acțiuni, 
mă opresc la vagoanele de călători 
clasa a Il-a pentru trafic intern și 
la vagoanele de călători etajate, la 
care, ca urmare a tipizării unor re
pere și subansamble, volumul de su
dură s-a redus cu 325 ml și, respec
tiv, cu 450 ml pe vagon, iar greuta
tea proprie a acestora, adică tara, cu 
2 și 3,1 tone.

Desigur, pot fi amintite numeroa
se alte acțiuni inițiate de specialiștii 
centrului nostru de cercetare în ve
derea creșterii rodniciei muncii. Nu 
voi insista asupra lor. în schimb, 
precizez că, încă de pe acum, am 
gindit și conceput o seamă de noi 
soluții tehnice și constructive, cu 
performanțe la nivel mondial, vizînd . 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii în perioada 1986— 

lauiui, potrivii ca- 1990. între altele, .este vorba de asi- 
„Jc&dreȘite’iii Ș nfiiferea Unor noi ’fegĂane®
i^siv»«r^taiig^ti-& Călători apte, pentgu^rci^lăti®. 1, 
i-.sâ se situeze pr.p.ri-- rcu ....viteză ■'Sporită, introducerea sus-ț. N 
OT^’b^tSLifei '‘Țfâbtrurtd'-pensiei pneumatice Ta vagoanele''de

le de măsuri privind creșterea pro
ductivității muncii, acordind o mai 
mare atenție mecanizării și automa
tizării proceselor de fabricație,, pro
movării tehnologiilor cu randamente 
superioare, ridicării nivelului teh
nic și calitativ al produselor, perfec
ționării organizării producției și a 
muncii, a nivelului de pregătire pro
fesională și tehnică a personalului 
muncitor. De aceea, consider că ceea 
ce se impune acum, înainte de toate, 
este un efort general din partea tu
turor organelor și organizațiilor de 
partid, a tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii pentru a utiliza cit 
mai bine, cit mai eficient posibilită
țile existente, pentru transpunerea 
neabătută in practică a programelor 
stabilite.

Cercetarea — în prima linie 
a bătăliei pentru eficiență
ALEXANDRU AROMANESEI : în 

lumina indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
dezvoltarea și modernizarea trans
porturilor pe cale ferată și creșterea 
mai substanțială a eficienței econo
mice în toate sectoarele de activita
te, centrului nostru de cercetare îi 
revin în acest an și in cincinalul vii
tor sarcini de maximă importanță. 
Tocmai de aceea, în. întreaga lor ac
tivitate ..specialiștii noștri au perma
nent'în vedere ideea formulată cu 
impresionantă claritate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XIII-lea al partidului, potrivit că- 
nătSC’Mn «onâiwă®dre^eMl 
WicÎȚtrlbi^fcse 
mele trîndSti' âfe'' SMSLfbi 'p&ntrL „ 
înaltă productivitate și eficientă. Și 
în mod firesc, pentru că nivelul pro-- 
ductivității este determinat, în pri
mul rjnd. de concepție, de rezulta
tele cercetării câre sint înglobate in 
produsele și tehnologiile realizate de 
proiectant.

Noi ne-am convins din propria ex
periență , că realizarea unui produs 
de inalt nivel calitativ, comparabil 
din toate punctele de vedere — pa
rametri tehnici, productivitate, con
sumuri materiale și energetice etc. — 
cu cele mai bune produse similare 
fabricate pe plan mondial este posi
bilă numai atunci cind și calitatea 
concepției se ridică la acest nivel. 
Iată de ce, printr-o strînsă îmbinare 
a cercetării cu producția, în acțiu
nea de proiectare a noilor produse 
și de modernizare a acestora avem 
permanent in vedere nivelul tehnico- 
calitativ al produselor similare pre
zente pe piața internațională, valo
rificarea testelor de pe vagoanele 
fabricate de noi în comparație cu 
realizările pe plan mondial, utiliza
rea cit mai eficientă a datelor pro
venite din exploatare, în special de 
la beneficiarii externi. Ridicînd' șta
cheta exigențelor la acest nivel, am 
reușit să elaborăm o seamă de teh
nologii și soluții constructive care 
asigură reducerea substanțială â ma
noperei pe produs și a consumurilor

călători, înlocuindu-se suspensiile 
clasice cu arcuri elicoidale, a unui 
nou tip de izolație termică și foni
că, despre realizarea unor noi tipuri 
de ferestre termoabsorbante, reflec
torizante și aplicarea de noi sisteme 
de protecție anticorosivă și vopsire 
— toate acestea determinînd o înaltă 
productivitate, precum și creșterea 
competitivității vagoanelor românești 
pe piețele externe.

Promovarea progresului tehnic 
— pirghie decisivă

PETRU VOLENTIR : Pe bună 
dreptate, în cadrul dezbaterii noas
tre s-a pus pregnant în evidență ro
lul hotăritor al promovării progresu
lui tehnic în creșterea productivită
ții muncii — cerință subliniată în 
repetate rînduri de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Ceaușescu. Corespunzător 
imperativ major al actualei 
de dezvoltare a economiei naționale, 
în întreprinderea noastră se acordă 
cea mai mare atenție înnoirii și mo
dernizării produselor, mecanizării și 
automatizării producției, organizării 
de linii de fabricație automatizate, in
troducerii tehnologiilor moderne și 
încărcării la capacitatea maximă a 
mașinilor-unelte cu ciclu de lucru 
automat.

Nicolae 
acestui 

etape

Pe baza indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, am 
organizat trei linii de fabricație au
tomatizate pentru operațiile de pre
lucrare mecanică a axelor, roților 
dințate și a carcaselor, precum și 
trei linii mecanizate de montare a 
subansamblelor, linii ce vor fi puse 
in funcțiune la capacitatea proiecta
tă chiar .in acest an. Tot în 1985, spe
cialiștii întreprinderii vor realiza un 
robot industrial de mare productivi
tate. cu care se vor dota în viitor 
celulele flexibile de fabricație. De 
asemenea, s-au mecanizat lucrările 
grele din turnătorie, respectiv ope
rațiile de transport al nisipului, de 
formare si miezuire și de evacuare 
a amestecurilor de formare. Prin a- 
ceste mecanizări, în turnătorie, bu
năoară, în 1985 vom obține o econo
mie de 63 450 ore manoperă, iar în 
turnătoria de precizie, realizată cu 
forte proprii, productivitatea muncii 
a crescut de aproape 3 ori.

De bună seamă, direcțiile în care 
acționăm pentru creșterea producti
vității muncii sint mult mai nume
roase. Consider însă că este mai util 
în cadrul dezbaterii noastre să mă 
opresc, fie și succint, asupra cîtorva 
dintre măsurile de ordin organizato
ric, menite să asigure valorificarea 
deplină a resurselor existente în a- 
cest domeniu. în acest sens, preci
zez că în întreprindere au fost or
ganizate 6 comisii specializate pe do
menii de activitate, care propun și 
urmăresc aplicarea celor mai efi
ciente măsuri de creștere a produc
tivității. Bunăoară, în cadrul com- 
țgtrtimentulfli tehnic ayjs fqș>;:CoțM$fc 
tuite două comisii de specialiști, care 
afl~sarcina rfe a efectuaJah!aîiza'’crii- 
itică-â fiecărui produs, reper cu re
per. în perioada 1983—1984, aceste 
comisii au analizat 7 produse din fa
bricația de serie, propunînd măsuri 
concrete care au dus la reducerea 
consumului de metal cu 300—330 kg 
pe produs, iar a celui de manoperă 
în medie cu 55 ore pe produs. Pe 
această bază, în anul 1985, la produ
sele amintite se va obține o economie 
de 435 tone metal și 101 000 ore ma
noperă. La nivelul compartimentului 
de organizare a producției și a mun
cii au fost elaborate, de asemenea, 
un însemnat număr de studii și mă
suri de creștere a productivității, a 
căror eficiență este echivalentă 
anul 1985 cu o economie relativă 
personal de .369 persoane.

Prin asemenea acțiuni, menite 
asigure mobilizarea puternică a po
tențialului creator al întregului nos
tru colectiv, în . 1985 productivitatea 
muncii va crește) cu 16,5 la sută față 
de anul trecut și cu 49 la sută fată 
de 1980, asigurindu-se astfel îndepli
nirea sarcinilor primei etape a pro
gramului stabilit de conducerea par
tidului în acest domeniu.

în 
de

să

Intr-un număr viitor al ziarului 
vom publica a doua parte a dezbaterii.

Ilie ȘTEFAN 
Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scînteii

EXEMPLARĂ A CULTURILOR
acțiuni decisive, în aceste zile,

pentru obținerea de recolte sporite
BUZĂU Prin toate mijloacele

se asigură apa necesară plantelor
precipitațiilor și
din ultima perioadă fac obli-

căldura per-Lipsa 
sistentă 
gatorie irigarea majorității culturilor 
și, în special, a legumelor. Iată de 
ce comandamentul județean pentru 
agricultură a trecut de la începutul 
lunii mai la aplicarea unui riguros 
program de măsuri care vizează mo
bilizarea tuturor cooperatorilor și 
mecanizatorilor la executarea prași- 
lelor manuale și mecanice și folosi
rea zi și noapte a sistemelor de iri
gații, a celorlalte surse de apă.

în această perioadă, sistemele de 
irigații ale I.E.E.L.I.F. Buzău și cele 
gospodărești sint solicitate la maxi
mum, orice sursă de apă fiind diri
jată spre rădăcina plantelor. Sîmbă- 
ta și. mai ales, duminica, elevii din 
mediul rural și o parte din cei din 
municipiul Buzău și orașul Rîmnicu 
Sărat, constituiți în echipe de Mdător.i,SK. 

( sint prezervi îi^ grădinile de legume 
și în plantațiile vitipomicole- 
înființate. „Cu cei 130 de 1 elevi cafe 
ne-au venit în ajutor — ne spune 
Aurel Stroe, directorul Asociației de 
sere și solarii Buzău — am reușit să 
încheiem copilitul tomatelor, iar for
ța noastră de muncă am folosit-o in
tegral la irigații și plantări".

După cum aveam să constatăm tre- 
cind prin 7 din cele 11 ferme ale 
acestei asociații, problema asigurării 
apei este foarte acută. La fermele 
nr. 4 și 5 legumele protejate o zi 
se irigă și alta nu, deoarece asigu
rarea apei nu face față solicitărilor. 
Aici se impune de urgență suplimen
tarea capacității de alimentare de 
către I.E.E.L.I.F. Buzău pentru uda
rea culturilor de varză, tomate și 
castraveți. La ferma nr. 12 Gheră
seni, aprovizionată cu apă de la sta
ția de pompare Costești, lucrurile 
se prezintă ceva mai bine, cu toate 
că și aici apa nu are presiunea nor
mală care să asigure funcționarea 
tuturor aripilor de ploaie. „Pentru 
ca apa să ajungă cit mai repede la 
rădăcina plantelor — ne spune Loti 
Cismaru, șefa fermei — am renun
țat la folosirea țevilor din aluminiu 
și folosim Ia irigarea legumelor din 
spațiile protejate furtunurile din po
lietilenă, perforate din loc in loc, re
alizate la comanda noastră de între
prinderea de prelucrare a maselor 
plastice Buzău. Sint ușoare, se pot 
manevra și lega rapid la hidranți și

30ne asigură o economie de circa 
la sută Ia forța de muncă". Este o 
inițiativă bună, care mai este apli
cată doar Ia ferma nr. 5. Faza de ex
periment fiind depășită, acest sistem 
trebuie generalizat în toate fermele 
legumicole din județ, mai ales că 
respectivele furtunuri se realizează la 
un cost scăzut, din folio de polieti
lenă recuperată.

Ne oprim la cooperativa agricolă 
Gherăseni. Aici, sistemul gospodăresc 
de irigații — realizat cu forțe pro
prii — funcționează ireproșabil, zi și 
noapte, asigurînd prin brazde apa 
necesară pentru cele 145 hectare cu 
legume și, prin aspenșiune, pentru 
cele 45 hectare cu sfeclă furajeră.

— La lucrările de întreținere a 
culturilor, care acum au un rol foarte 
important pentru menținerea umidi- 
i.țății,,în £01 spune Valeti^rflă-^

.. lin, președintele cooperativei — ac-..
'■ țlonâm zilnic W600 de oameriCPri^ “• 
' riîa. prașilă manuală la floarea-șda-;-: ’ 

relui și porumb s-a încheiat și am 
trecut la cea mecanică.

Așa cum aveam să vedem la fața 
locului, este vorba de o prașilă par- 
țial-mecanică, deoarece alături de 
tractoare se acționează și cu 70 de 
cultivatoare tractate de cai. Cu aceste 
70 de prășitori cu tracțiune animală 
se. realizează zilnic 140 de hectare, 
iar motorina economisită este folosită 
la motopompele care împing apa din 
rîul Călmățui spre grădinile de le
gume însetate. Este și aceasta o ini
țiativă care merită toată atenția și 
poate fi preluată și de alte unități 
agricole din județ.

De aceeași grijă pentru urgentarea 
lucrărilor de întreținere și irigații 
dau dovadă și cooperatorii din Bră- 
deanu. Președintele cooperativei. 
Constantin Harpalete, ține să ne pre
cizeze : „Folosim chibzuit forța de 
muncă la prășit și la irigat prin 
toate mijloacele. Cel mai greșit ar fi 
să așteptăm ploaia. Dacă ea nu vine, 
o aducem noi la rădăcina plantelor. 
Satul e pustiu. Toată lumea cu sa
pele și gălețile în mîini se află în 
cîmț>, rffoTo uncIe'se^holarSste soarta 
recăltei". "țk 54 4

Stelian CH1PE» 
corespondentul „Scînteii*

TIMIȘ: De producție răspunde 
întreaga obște a comunei

în consiliul agroindustrial Cenei, 
din județul Timiș, culturile prăsitoa
re ocupă aproape 10 000 hectare. Po
posim mai întîi la Cenei, comună 
care cuprinde 3 localități. „Suprafa
ța de 590 hectare cultivată cu sfeclă 
de zahăr în cele 3 cooperative — ne 
spune tovarășa Dana Peptenaru, pri
marul comunei — sint lucrate în 
acord global de 411 țărani coopera
tori, cărora li se adaugă alți 90 de 
oameni ai muncii de la cooperație, 
poștă, cadre didactice și medicale, 
lucrători de la consiliul popular și 
alții. Constituiți în echipe, toți aceș
tia sint prezenți în zilele și orele 
bune de lucru, cot la cot, pe parce
lele contractate în acord global". De 
acest lucru aveam să ne convingem 
în cîmp.

Despre felul cum lucrează echipele 
de cooperatori la întreținerea cultu
rilor am aflat lucruri bune și în lo
calitatea vecină, Bobda. Pe o solă 
cu sfeclă de zahăr se aflau peste 100 
de oameni. ~ 
în vorbă cu

Executau răritul. Intrăm 
Elena Maghiar, șefa unei

echipe. „Prima prașilă — ne spun® 
dînsa — am executat-o de acum două 
săptămîni. Acum facem răritul. Ploi
le ne-au ținut în loc. în echipă sin- 
tem șapte cooperatori și fiecare lu
crăm în acord global. Dis-de-dimi- 
neață cînd am venit la cimp, șefa de 
fermă, inginera Dina Ciorecan, ne-a 
spus să avem grijă să nu tăiem plan
tele. Să păstrăm densitatea, că alt
fel nu putem obține 42 tone la hec
tar, cit avem planificat. Și priviți, 
brigadierul e pe urmele noastre. Con
trolează rindurile. Noi prășim sfecla 
ori de cite ori este nevoie".

Sint doar cîteva exemple care 
dovedesc că în unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Cenei. ca de 
altfel în marea majoritate a unită
ților agricole din județul Timiș, se 
acționează în mod organizat, cu răs
pundere pentru executarea lucrări
lor de întreținere în perioada opti
mă și în condiții de bună calitate.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

La producții sporite de legume, 
deosebite pentru valorificarea lor

întreprinderea pentru producerea 
și industrializarea legumelor și fruc
telor Oltenița a transportat anul 
trecut de la producători pentru pre
lucrare 56 000 tone tomate, din care 
a realizat o cantitate de pastă de 
6 250 tone. Făcind raportul între cele 
două cantități rezultă că pentru un 
kilogram de pastă a consumat cu 2 
kg de roșii mai mult decit ar fi nor
mal. A fost risipită materia primă 
în procesul de fabricație ? Nu. Pro
cesul de . producție desfășurat aici 
are la bază .tehnologii clare, stabilite 
pentru toate fabricile de conserve 
din țară. Tovarășul Aurel Naghir- 
neac, directorul întreprinderii, nu
mea drept principală cauză a aces
tei pierderi de substanță activă 
transportul materiei prime pe dis
tanțe mari, care, oricît de rapid s-ar 
desfășura, provoacă, inevitabil, pier
deri. în cazul tomatelor ajunse in
tr-un stadiu înaintat de coacere, 
pierderile încep o dată cu recoltarea 
și continuă pe parcursul transportu
lui și igienizării producției brute 
înainte de a fi introdusă in fabrica
ție. Iată deci că se pune în mod 
firesc Întrebarea : cit din cantitatea 
dv legume obținută de producători 
sau din aceea care se transportă și 
se prelucrează, efectiv se transfor
mă. în bunuri de consum, respectiv, 
in conserve de legume ?

Cu mai mulți ani în urmă, 
tocmai pentru a se asigura valorifica
rea superioară și integrală a pro
ducției de legume, a fost strict re
glementată zonarea în .teritoriu a 
culturilor de legume, precum și mo
dalitățile specifice de industrializare 
sau de desfacere a producției pe 
piață. Unul din principiile care a 

stat la baza organizării producției 
de legume a fost acela de a se con
strui in principalele bazine fabrici mo
derne care să asigure preluarea și 
prelucrarea rapidă a produselor. Ți- 
nînd seama tocmai de specificul le
gumelor, de faptul că sint produse 
foarte perisabile, s-a stabilit ca ba
zinele legumicole din jurul fabrici
lor să nu se întindă pe o rază mai

Cifre și date care pledează 
pentru o fructificare integrală și eficientă 

a producției de legume

mare de 30 km, iar pentru a da o 
mai mare siguranță stabilității pro
ducției, . in cadrul acestui perimetru 
au fost organizate ferme legumicole 
proprii ale fabricii de conserve. Da
torită îr\să unor cauze mai mult sau 
mai puțin subiective, la care o să ne 
referim, au apărut în ultimii ani 
anomalii serioase care influențează 
negativ atît activitatea de producere 
propriu-zisă a legumelor de aici, cit 
și procesul de industrializare.

în gîndirea inițială, utilizată da 
fapt și Ta fundamentarea studiilor 
tehnico-economice prin care s-au 
stabilit oportunitatea și necesitatea 
amplasării acestei fabrici de conser
ve la Oltenița, s-a pornit de la con
siderentul că în. această zonă (in 
al cărei perimetru intrau și un nu
măr de ferme legumicole amplasate 
pe actualul teritoriu al județului 

Giurgiu) se pot cultiva în condiții 
de eficiență sporită cel puțin 5 000 
hectare cu legume, suprafață în mă
sură să asigure întreaga cantitate de 
materie primă necesară funcționării 
fabricii la capacitatea proiectată. Ca 
urmare însă a faptului că de 2—3 
ani încoace respectivele ferme legu
micole din județul Giurgiu au fost 
afluite fabricii de conserve din Giur

giu, unitatea din Oltenița a fost 
obligată să-și găsească alțl furnizori 
de materii prime și implicit să-și 
extindă mult zona de influență, pînă 
la Lehliu și chiar la Jegălia, adică 
la o distanță de peste 100—120 km. 
Fapt este că anul trecut fabrica din 
Oltenița a efectuat cu mijloacele 
auto un volum total de transport da 
360 000 tone, ceea ce raportat la can
titatea reală de materie primă in
dustrializată înseamnă că fiecare 
tonă de legume a fost transportată 
de cîteva ori. Pe lingă faptul că se 
cheltuie mult cu transportul nerațio
nal. al producției, se face și multă 
risipă de legume. Nu este deloc 
greu să ne imaginăm în ce stare 
ajung tomatele supracoapte la fabri
ca din Oltenița după ce au fost că
rate pe drumurile de țară în remorci 
sau în autocamioane tocmai de la

măsuri

superioară
Cuza Vodă sau Dor Mărunt. Sau în 
ce stare de prospețime și frăgezime 
ajunge mazărea verde recoltată la 
Lehliu, batozată undeva pe la Mi- 
treni sau Luica și industrializată 
apoi la fabrica din Oltenița. Direc
torul întreprinderii de legume Leh
liu, tovarășul Mircea Giulan, ne-a 
dat numeroase exemple de situații 
cînd la fabrică nu se recepționa de- 
cît doar o pătrime din cantitatea 
reală de mazăre, pentru că așa cum 
se știe acest produs fiind extrem de 
perisabil s-a degradat foarte rapid. 
Fapt este că anul trecut numai la 
această unitate s-au pierdut peste 
800 tone mazăre, ca să nu mai vor
bim de cantitatea declasată ca ur
mare a prelungirii perioadei de ba- 
tozare.

Aducînd In discuție pierderile de 
legume pe care le-a înregistrat I.P.L. 
Lehliu, vrem să supunem atenției 
organelor competente însuși modul 
in care a fost gîndită valorificarea 
producției de legume din acest im
portant bazin legumicol, care în con
diții normale ar trebui să producă 
anual peste 80 000 tone de legume. 
Bazinul Lehliu se află la o distanță 
medie de 60—80 km față de cele 
două centre de desfacere a produc
ției : Capitala și fabrica de conserve 
din Fetești și la 100 km față ds 
principalul beneficiar, fabrica de 
conserve din Oltenița. în general, 
distante neconvenabile. în acest ba
zin a fost înființată în urmă cu 
cîțiva ani o întreprindere gigant — 
I.P.L. Lehliu — în ideea de a apro
viziona în mod ritmic și continuu 
Capitala cu legume proaspete. Din 
motive diverse, !n București se ex
pediază de aici doar 5 000—6 000 tone, 

iar la fabrica din Fetești, cantități 
neînsemnate. Cea mai mare parte 
din producție ia drumul fabricii de 
conserve Oltenița, cale de peste 110 
km.

Cele 20 de unități agricole din ba
zinul legumicol Lehliu au valori
ficat in cursul anului trecut circa 
25 000 tone legume, din care 14 000 
tone tomate. Potrivit datelor scrip
tice existente aici, producția evalua
tă, deci legumele care se aflau efec
tiv în cîmp la începutul campaniei, 
depășea 38 000 tone, ceea ce este, 
desigur, foarte puțin față de ceea ce 
se poate și trebuie să se realizeze, 
dar oricum este mai mult decit 
s-a livrat efectiv. Dar să ne refe
rim la anii trecuți. Tot din datele 
statistice rezultă că în ultimii patru 
ani producția de legume livrată la 
fondul de stat nu depășește canti
tatea de 25 000 tone, deși mai ales 
în 1981 și 1982 au fost ani deosebit 
de favorabili pentru legume. De 
exemplu, la I.P.L. Lehliu, producția 
de tomate evaluată la hectar în anul 
1981 depășea 19 000 kg, dar de valori
ficat s-au valorificat doar 9 000 kg 
la hectar. O producție cel puțin la 
fel de mare s-a realizat și în 1983, 
dar cantitatea valorificată nu a de
pășit pe aceea din 1981. Unde este 
diferența ? Cine și cum poate jus
tifica o asemenea pierdere ?

Admițînd chiar că anul trecut a 
fost un an mai puțin favorabil pen
tru legume, este în afara Oricăror 
Îndoieli că intr-o zonă cu pămînt 
atit de fertil cum este cel din a- 
ceastă parte a Bărăganului nu poa
te fi acceptată ideea să se obțină la 
hectar o producție de legume mai 
mică decit realizează în mod obiș
nuit unitățile fruntașe, de exemplu, 
la porumb. Cert este că rămîne o 
mare cantitate de legume nevalort- 
ficată, lucru ce rezultă atît din dife
rențele mari între producțiile eva
luate șl cele recoltate și livrate efec
tiv, cit și din faptul că, în lunile de 
virf (august-septembrie-octombrie) 
in bazinul legumicol Lehliu, bună
oară, unitățile de transport au putut 
onora doar jumătate din comenzile 
ferme de autocamioane.

Aceasta este esența situației la 

care ne-am referit. Ce ar trebui to
tuși făcut pentru soluționarea aces
tei probleme ? în ce privește asigu
rarea cu materie primă a fabricii 
din Oltenița, considerăm că este ab
solut necesar ca, în conformitate cu 
principiile și criteriile stabilite inițial 
privind organizarea și funcționarea 
acestei unități, zona de influență a 
acesteia să se limiteze strict la pe
rimetrul agricol stabilit prin studiul 
tehnico-economic, adică la vechile 
ferme legumicole aflate în apropie
rea fabricii, indiferent dacă ele se 
află pe teritoriul județului Giurgiu 
sau Călărași. S-ar inlătura astfel 
una din anomaliile existente in 
transportul și aprovizionarea cu 
legume de calitate a întreprin
derii. Intenția de a crea un nou ba
zin legumicol în jurul fabricii, am
plasat în totalitate pe actualul teri
toriu agricol al județului Călărași, 
este nu numai riscantă, dar și foarte 
greu de realizat practic, tinînd sea
ma de condițiile reale de producție 
ale unităților agricole vizate. Cit 
privește posibilitățile de valorificare 
a producției din zona Lehliu, una 
din modalitățile practice ar consti- 
tui-o aceea (care de fapt a și fost 
recomandată cu diferite prilejuri de 
cadrele de partid și de stat care au 
analizat situația de aici) de a se orga
niza transportul vagonabii al legu
melor către Capitală. în acest sens 
s-a indicat să se construiască în a- 
propterea stației de cale ferată un 
depozit provizoriu, unde să se facă 
sortarea, ambalarea și recepția legu
melor recoltate pe parcursul zilei, 
urmind ca ele să fie încărcate seara 
intr-o garnitură specială de vagoane 
și trimise direct în principalele piețe 
ale Capitalei pentru ca dimineața 
să fie puse spre vînzare cumpărăto
rilor. Lucru ce trebuie spus că nu 
s-a făcut Dimpotrivă, este pe cale 
de a fi pus în aplicare un alt pro
iect, adică să se construiască doar 
pentru I.P.L. Lehliu două așa-zise 
hale tehnologice, amplasate în punc
te diferite pe teritoriul întreprinde
rii. fapt ce nu este in măsură să so
luționeze eficient problema. Dar 
chiar și in prima variantă, a expe
dierii vagonabile a legumelor spre 

Capitală, cel puțin din experiența de 
pină acum rezultă că pe aceasta 
cale nu s-ar putea valorifica decit 
o parte din producția obținută în 
acest bazin. Pentru că este greu de 
crezut că în actualele condiții fer
mele legumicole din această zonă 
dispun de forța și mijloacele nece
sare de a recolta și transporta in
tr-un timp relativ foarte scurt o 
cantitate atît de mare de legume, 
cit se realizează efectiv în zonă. Cu 
ani în urmă s-a propus să fie în
ființate aici secții de industrializare 
a legumelor, idee cuprinsă și în Pro
gramul de dezvoltare a producției 
legumicole al fostului județ Ialomița. 
Opțiunile legate de necesitatea și 
oportunitatea organizării unor aseme
nea sectoare trebuie să se bazeze nu 
numai pe calcule economice ce se 
limitează strict la consumul de ener
gie suplimentar pe care îl presupu
ne dezvoltarea unor asemenea sec
toare, ci să pornească de la cantita
tea efectivă de energie ce se consu
mă pentru realizarea propriu-zisă a 
producției de legume, de la ceea ce 
se consumă apoi cu transportul pe 
distanțe mari al legumelor, dar mai 
ales de la pierderile mari pe care 
le generează un asemenea mod de 
producere și valorificare a legume
lor. Pierderi care in unele situații 
reprezintă aproape jumătate din 
producția de legume realizată. De la 
acest raționament și de la altele 
(și ne gindim în primul rind la cele 
ce țin de nivelul scăzut de eficien
ță a fermelor legumicole) ar trebui 
să se pornească in adoptarea unei 
decizii de natură să asigure intr-a
devăr valorificarea integrală și efi
cientă a producției de legume. Ase
menea cerințe, ca de altfel și altele 
de asemenea natură, pun in fața or
ganelor de resort Necesitatea unei 
analize concrete a situației existente 
în aceste bazine legumicole, a nea
junsurilor ce există în zonarea și 
valorificarea producției, iar pentru 
înlăturarea lor să se ia mai mult în 
considerare părerile celor ce produc 
în unitățile agricole, propunerile or
ganelor locale.

losil POP
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ÎMPREUNA CD TOVARĂȘA ANTOINETTE SASSOD NGDESSO

Vizită protocolară

începerea
convorbirilor oficiale

Tovarășul Denis Sassou Nguesso, 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo, 

a făcut, vineri, Ia Palatul Consiliu
lui de Stat, o vizită protocolară to
varășului Nicolae Ceaușescu,' secre
tar general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii So
cialiste România.

întrevederea, care a premers con
vorbirilor oficiale, s-a desfășurat sub 
semnul prieteniei, înțelegerii și res

pectului reciproc ce caracterizează 
intilnirile româno-congoleze Ia nivel 
înalt, bunele relații dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

(Urmare din pag. I)
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, Marin Capișizu, membru 
al C.C. al P.C1R., ministru se
cretar. de stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
șef al Departamentului Industriei 
Alimentare, Gheorghe Cazan, minis
tru secretar de stat lâ Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării, 
Economice Internaționale, Constantin 
Mitea. și Ionel Cetățeanu, membri 
ai C.C. al P.C.R., consilieri ai se
cretarului general al partidului și 
președintelui Republicii., general- 
maior Alexandru Petriceanu. locții- 

“ tor al Șefului de Stat Major al Găr
zilor Patriotice, Petre Tănăsie, di
rector în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Din partea congoleză — tovarășii 
Fganțois-Xavier Katali, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Congolez al Muncii, ministrul agri
culturii și creșterii animalelor, 
Antoine N’Dinga-Oba, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.M., 
ministrul afacerilor externe și al 
cooperării, Jean-Pierre Nonault, 
membru al C.C. al P.C.M., șef de 
secție la Departamentul Relații Ex
terne al C.C. al P.C.M., Michel 
N’Gakala, membru al C.C. al P.C.M., 
comandantul Miliției .Populare, Al
bert Servais Obiaka, ambasadorul 
R. P. Congo la București, Aime- 
Emmanuel Yokâ, ministru la Preșe
dinția Republicii, Clement Moumba, 
membru al C.C. al P.C.M., consilier 
economic și financiar al președinte
lui Republicii, Basile Ikouebe, consi

lier diplomatic al președintelui Re
publicii, Albert Foungui, director în 
Ministerul Afacerilor Externe și Coo
perării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat cu căldură vizita pe care co
lonel Denis Sassou Nguesso o între
prinde în România și a exprimat 
convingerea că ea se va înscrie ca 
im moment de mare însemnătate în 
evoluția bunelor relații dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

Tovarășul Denis Sassou Nguesso a 
mulțumit cu deosebită cordialitate 
pentru invitația de a vizita Româ
nia. pentru ospitalitatea cu care a 
fost întîmpinat. arătînd că vede. în 
aceasta o expresie a sentimentelor de 
trainică prietenie și respect ce și le 
nutresc reciproc popoarele noastre. 
Conducătorul partidului si statului 
congolez a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde felicitări 
pentru realegerea sa în funcția su
premă de secretar , general al Parti
dului Comunist Român, subliniind că 
această opțiune fundamentală a 
partidului și poporului român repre
zintă cea mai sigură garanție a dez
voltării viitoare a României pe calea 
progresului și prosperității. -

Sub semnul dorinței comune ca 
actualul dialog la nivel înalt să dea 
noi impulsuri dezvoltării, pe multiple 
planuri, a raporturilor româno-con
goleze. tovarășul Nicolae . Ceaușescu 
și tovarășul Denis Sassou Nguesso 
au procedat la prima rpndă de con
vorbiri, . în. cadrul, căreia au făcut un 
larg schimb de păreri cu privire; la 
evoluția relațiilor bilaterale, la pro
blemele legate de promovarea și mai 
largă a acestor relații.

Cei doi conducători au subliniat că 
relațiile dintre Republica Socialistă 

România și Republica . Populară 
Congo. îndeosebi cele economice, au 
cunoscut. în ultimii ani. un curs po
zitiv. în același timp s-a apreciat că 
rezultatele obținute in planul colabo
rării bilaterale, precum și potențialul 
economic în creștere al celor două 
țări creează premise favorabile pen
tru amplificarea. în viitor, a conlu
crării româno-congoleze intr-o serie 
de domenii importante, mai ales in 
agricultură, în exploatarea si indus
trializarea lemnului. în pregătirea 
cadrelor, precum și in alte sectoare 
de interes reciproc. în acest scop, 
s-a stabilit să fie întărit rolul Comi
siei mixte guvernamentale în pro
movarea susținută a cooperării eco
nomice si tehnice dintre cele două 
țări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Denis Sassou Nguesso au indicat ca 
miniștrii din delegațiile participante 
la convorbiri, organele de specialita
te din cele două țări să studieze mo
dalitățile concrete de intensificare a 
colaborării și cooperării româno- 
congoleze, pe principii economice 
reciproc avantajoase, pe baze trai
nice, de lungă durată, care să le 
confere stabilitate și o largă perspec
tivă.

A fost exprimată convingerea că 
întărirea continuă a conlucrării ro
mâno-congoleze corespunde interese
lor și aspirațiilor de pace și progres 
ale ambelor țări și popoare, slujește 
cauzei destinderii, înțelegerii și co
laborării între națiuni.

Convorbirile se desfășoară’ într-o 
atmosferă de caldă prietenie,.înțele
gere și stimă, reciprocă. • ■

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu

TOASTUL PREȘEDINTELUI

(Urmare din pag. I)
In timpul vizitei pe care o faceți 

in România veți avea posibilitatea să 
cunoașteți nemijlocit unele din reali
zările obținute de poporul nostru in 
dezvoltarea economico-socială a tă
rii, în făurirea, societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Tot ceea ce 
am înfăptuit și înfăptuim în, patria 
noastră servește poporului, bunăstă
rii și fericirii sale, -ridicării României
— libere, independente și suverane
— pe trepte tot mai înalte de civili
zație și progres.

Cunoaștem eforturile poporului 
dumneavoastră pentru lichidarea 
grelei moșteniri a trecutului de do
minație colonială și pentru asigura
rea progresului economic și social al 
întregii țări. Ne bucură rezultatele 
pe care le obțineți Si dorim poporu
lui congolez prieten realizări tot 
mai mari pe calea dezvoltării inde
pendente. a făuririi unei societăți 
noi. libere și prospere.

Tovarășe președinte,
Șițuația internațională actuală este 

deosebit de gravă și complexă ca 
urmare a politicii imperialiste de 
forță și dictat, a menținerii și reîm
părțirii sferelor de influență; a con
tinuării stărilor de conflicte și război 
si. în special, a intensificării cursei 
înarmărilor nucleare.

In aceste împrejurări, considerăm 
că problema fundamentală a. epocii 
noastre o constituie . oprirea, cursei 
înarmărilor și trecerea lâ înfăptuirea 
dezarmării, în primul rind â dezar
mării nucleare, eliminarea, pericolu
lui de război — care, în condițiile 
actuale, s-ar transformă inevitabil 
intr-un. război nuclear ce ar'duce Ta 
distrugerea vieții pe. întreaga pla
netă.

Recent, omenirea a marcat împli
nirea a 40 de ani de la victoria asu
pra celei mai întunecate forte din 
cîțe -a cunoscut istoria — fascismul. 
Țrăgînd concluziile ce.se impun din 
cauzele care au dus la cel de-ăl 
doilea război mondial, popoarele lu
mii trebuie să acționeze Unite; eu 
fermitate, pentru ' a bara- cursul pe
riculos al evenimentelor spre' con
fruntare și război,, pentru apărarea 
dreptului suprem al națiunilor, al 
oamenilor — la- viață, -la pace, la 
existență liberă și independentă.

Ne exprimăm speranța că, în ca
drul negocierilor sovieto-americane 
de la Geneva, se vor depune toate 
eforturile și se va acționa cu înalt 
simț de răspundere — și de o parte 
și de alta — în vederea realizării 
unor acorduri corespunzătoare, care 
să ducă Ia încetarea cursei inarmă- 
rilpr, în primul rind a celor nucle
are, să determine oprirea militariză
rii spațiului cosmic.

Considerăm că toate țările trebuie 
să-și aducă contribuția la soluționa
rea problemelor discutate la Gene
va, întrueît acestea privesc viața și- 
existența întregii, omeniri. în mod 
deosebit apreciem că țările europene 
și, mai aleSj țările din cele două 
pacte militare — N.A.T.O. și Trata
tul de la Varșovia — trebuie să fie 
mai active, să se intîlnească, să dis
cute și să contribuie, într-o formă 
sau alta, la succesul tratativelor so
vieto-americane. Apreciem, totodată, 
că trebuie intensificată activitatea în 
cadrul diferitelor organisme și con
ferințe internaționale consacrate 
dezarmării, colaborării, securității și 
păcii in Europa și in lume.

Poporul român, România socia
listă și-au manifestat dintotdeauna 
sprijinul și solidaritatea cu lupta 
popoarelor din Africa pentru lichi
darea totală a colonialismului, con-, 
solîdarea independenței naționale și 
dezvoltarea lor liberă pe calea pro
gresului economic și social.

Ne pronunțăm pentru întărirea 
colaborării și unității popoarelor 
africane — și considerăm că, în 
această privință, un rol important il 
are Organizația Unității Africane,' 
care poate contribui într-o măsură 
însemnată la dezvoltarea conlucră
rii între statele acestui continent, la 
unirea eforturilor pentru solutio
narea ,politică a problemelor exis
tente între unele dintre ele.

în actualele condiții internaționale, 
trebuie acționat cu fermitate pentru 
eliminarea forței și a amenințării 
cu forța din relațiile internaționale, 
pentru solutionarea tuturor conflic
telor dintre state numai și numai 
pe calea pașnică, a negocierilor.

Ne manifestăm întreaga solidari
tate cu lupta justă a poporului na- 
mibian, sub i conducerea S.W.A.P.O., 
pentru dobindifea independentei na
ționale și condamnăm încercările 
Africii de Sud de a menține ocu
parea ilegală a Namibiei.

Ne pronunțăm împotriva politicii 
de apartheid în Africa, de Sud, și 
cerem cu toată hotărirea respec
tarea dreptului , tuturor popoarelor și 
întregii populații din această zonă la 
dezvoltare liberă.

România militează consecvent pen
tru lichidarea subdezvoltării și reali
zarea unei noi ordini economice in
ternaționale. pentru soluționarea 
globală, echitabilă a problemei da
toriilor externe, care împovărează 
tot mai greu, țările în curs de dez
voltare.

Considerăm. că este necesar sa șe 
ajungă cît mai curând la negocieri 
concrete, reale, între țările dezvol
tate și țările în curs de dezvoltare. 
Ne pronunțăm pentru organizarea 
unei conferințe la nivel înalt a ță
rilor în curs de dezvoltare care să 
dezbată problemele complexe ale li
chidării subdezvoltării și edificării 
noii ordini economice mondiale, să 
stabilească măsuri de cooperare în
tre ele, precum și o strategie comu
nă de negocieri , cu tarile dezvoltate.

Soluționarea problemelor com
plexe din viata internațională im
pune participarea egală a tuturor 
statelor, și in mod deosebit a țări
lor mici și mijlocii, țărilor în curs 
de dezvoltare și nealiniate — care 
constituie marea majoritate a state
lor lumii. în același timp, apreciem; 
că trebuie să crească rolul Organi
zației Națiunilor Unite, al altor or
ganisme internaționale în soluțio
narea problemelor și democratizarea 
relațiilor dintre state, în asigurarea 
păcii și înțelegerii între, națiuni.

Avînd convingerea că vizita- pe 
care o faceți în România, convorbi
rile., înțelegerile la care vom ajunge, 
vor' deschide noi perspective rapor
turilor de prietenie și colaborare, 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre, doresc să toastez :

— in sănătatea dumneavoastră, 
tovarășe președinte, și a tovarășei 
Antoinette Sassou Nguesso 1

— pentru progresul și prosperita
tea poporului congolez prieten !

— pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre țările, partidele și 
popoarele noastre 1

— pentru pace și colaborare în 
întreaga lume 1

— în sănătatea dumneavoastră, a
tuturor 1 (Aplauze). \

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
DENIS SASSOU NGUESSO
(Urmare din pag. I)
și pentru aceasta doresc, tovarășe 
președinte, tovarășă Elena Ceaușescu, 
să vă mulțumesc foarte, foarte mult 1

Vă rog să fiți siguri de prietenia 
noastră constantă, de profundul 
nostru atașament, de hotărirea de a 
promova și consolida excelentele ra
porturi de prietenie și cooperare care 
ne. leagă atît de strîns' și. aș putea 
zice, atît de util.

Acum aproape 12 ani. tovarășul 
Marien N’Gouabi, întemeietorul 
Partidului Congolez al Muncii, a ve
nit în tara dumneavoastră pentru a 
vă face, cunoscuta experiența con
goleză în edificarea unei societăți 
socialiste} în inima Africii centrale. 
Chemați să continuăm lupta pentru 
care el și-a sacrificat viața, noi ve
nim astăzi să aducem salutul fră
țesc și militant al poporului con
golez și să vă încredințăm de vo
ința noastră de a aprofunda relațiile 
în toate domeniile.

Venim cu dorința de a. proceda la 
un schimb de informații asupra ex
periențelor noastre. în această pri
vință știm că. sub conducerea Parti
dului Comunist Român și sub influ
enta puternicei și dinamicei dum
neavoastră personalități, în România 
au fost înfăptuite multe realizări în 
procesul de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. în 
acest context, cu ocazia realegerii 
dumneavoastră în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist . Român, la cel dc-al XIII- 
lea Congres, care a avut loc în 
noiembrie 1984. militănții. și între
gul popor român au onorat un om 
care și-a consacrat întreagă viață 
și activitate realizării nobilelor idea
luri ale țării sale, care a luptat fără 
încetare pentru triumful socialismu
lui și care, datorită personalității și 
prestigiului său. a asigurat Româ
niei' o audientă crescîndă pe arena 
mondială. Reinnoindu-vă încrederea, 
poporul dumneavoastră a ținut, de 
asemenea, să marcheze atașamentul 
său la politica partidului de condu
cere a poporului român pe calea so
cialismului și comunismului, a feri
cirii și progresului, a independenței, 
suveranității naționale și păcii.

De curând, la 9 mai. dumneavoas
tră ați sărbătorit o . aniversare cu1 
dublă semnificație : a 40-a aniver
sare a victoriei asupra fascismului 
și celebrarea „Zilei independentei", 
in amintirea acelor lupte glorioase 
care au dus la proclamarea inde
pendentei României. Este vorba de 
dpuă evenimente pe care cronologia 
istoriei le-a îmbinat în mod fericit și 
care constituie. în realitate, expresia 
unui atribut constant al poporului 
român : o eternă istorie plină de pa
gini scrise cu sîngele glorioșilor 
eroi, care; timp de secole, au apărat 
cu prețul vieții identitatea, și inde
pendența patriei lor. Sîht aceleași 
virtuți care au permis, acum 40 de 
ani, patrioților români, aliați în ca
drul coaliției antihitleriste, să pună 
capăt celui mai odios și mai opresiv 
sistem pe care l-a cunoscut istoria.

Promovînd,: în perioada de după 
eliberarea sa, alături de celelalte 
state socialiste, o politică de pace și 
coexistență pașnică, națiunea dum
neavoastră a rămas fidelă ei înseși, 
parlicipîhd, de o manieră constantă 
și remarcabilă, la eforturile care ur
măresc, să imprime un nou curs is
toriei contemporane. Salutăm poli
tica dumneavoastră externă îndrep
tată în întregime către obiectivele 
înscrise în dreptul și morala inter
națională : pacea, dezarmarea, res
pectul față de celelalte țări, inde
pendența, egalitatea, dreptatea, re
glementarea diferendelor prin nego
cieri, dreptul pentru fiecare stat, in
diferent de mărime, de a contribui 
la formarea conștiinței universale, 
neamestecul în afacerile interne 
ale statelor, necesitatea de a întări 
rolul Națiunilor Unite, instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale etc.

Dumneavoastră, tovarășe președin
te, ați ilustrat și acum această poli
tică ' prin exemplele pe care le-ați 
menționat, care arată perfect juste^ 
țea orientărilor pe care le urmați. 
Toate acestea demonstrează , că 
România socialistă și 'Republica 
Populară Congo pot, unindu-și efor
turile, așa cum au făcut-o mereu, 
să-și'facă auzită vocea,-alta decît 
cea a războiului, diferită de cea a 
violenței '■ și disprețuirii dreptului.

«

Trebuie să recunosc deschis că lupta 
noastră , comună este lungă . și difi
cilă. Dar oare istoria nu ne învață 
că tot. ce ■. este trainic nu se . constru
iește într-o zi și. că multe din reali
tățile de azi apăreau ieri ca isimple 
himere, ca utopii ?

Iată de ce în Congo continuăm 
lupta pentru .apărarea oprimaților, a 
drepturilor popoarelor din lumea 
a treia, a celor din Nicaragua, Chile, 
Orientul Mijlociu, Africa australă, 
Namibia, care luptă contra opresiu
nii, mizeriei, nedreptății, dominației 
străine, rasismului, exploatării omu
lui de către om. Nu vom înceta să 
revendicăm dreptul ca toate po
poarele să dispună în mod liber-de 
resursele lor naturale. Vom acționa 
întotdeauna în direcția ruperii de 
dependența străină, instaurării unei 
noi ordini mondiale, care să apere 
interesele comunității internaționale 
și cele ale fiecărui popor, pe. baza 
principiilor coexistenței' pașnice și 
nealinierii.

Fiecare este conștient astăzi că 
omenirea se. găsește la o cotitură 
decisivă a . istorici sale.. Ește mo
mentul ca toți conducătorii din lume 
să-și asume răspunderea. Astăzi se 
pune problema dacă se vor accen
tua inegalitățile și decalajele exis
tente și deci lumea ■ se va îndrepta 
spre autodistrugere sau, țiriînd seama 
de amenințările existente, se va 
proceda. în consecință la revizuiri 
radicale ale falselor strategii puse în 
aplicare într-un moment cînd dom
nește numai legea celui mai tare.

După ce a prezentat situația deo
sebit de gravă și periculoasă în- care 
se al'lă omenirea, președintele R.P. 
Congo a spus : Poporul nostru a 
optat în favoarea căii dezvoltării so
cialiste, care garantează națiunii 
noastre independența, suveranitatea 
și libertatea, care permite poporului 
nostru să participe în mod plenar 
la efortul de construcție națională și 
să se bucure de roadele muncii sale, 
care plasează țara noastră alături 
de toate celelalte popoare, de toate 
celelalte forte progresiste si demo
cratice care luptă pentru aceleași 
idealuri. Această cale ne-a permis șă 
ne dăm seama de pericolele țâre ne 
pîhdesc și care, adeseori, se transfor
mă ' în obstacole sau agresiuni reale. 

Tocmai de aceea, după Congresul, nos
tru extraordinar, tinut în 1979. -nu 
am încetat să mobilizăm poporul 
nostru în jurul obiectivelor de dez
voltare economico-socială a tării, de 
pace. Cerem compatrioților noștri să 
adopte ,o. atitudine responsabilă. sin
gura în măsură, șă.ne permită să de
pășim'efectele' negative .ale crizei in
ternaționale, care ne lovește din plin. 
Strângem tot mai mult poporul- în 
jurul partidului pentru a păstra, cu
ceririle revoluționare’ si a înainta 
spre noi victorii. care vor. permite 
poporului nostru să trăiască mai 
bine. în demnitate, libertate, demo
crație si pace.’să coopereze tot mâi 
intens - cu alte tari, .

Astăzi — a spus în continuare vor
bitorul — țările noastre .cooperează 
in sectoarele cele mai diverse — a- 
gricultură. zootehnie, prelucrarea 
lemnului. în exploatarea hidrocarbu
rilor. Există multe alte posibilități 
care trebuie identificate în cursul, a- 
ceștei vizite..și care, rie-ar permite 
să facem, un pas înainte pe calea în
tăririi conlucrării între cele două tăti 
ale noastre.

Am venit în tara dumneavoastră 
pentru a ne întîlhi cu conducătorii 
ei. cu activiști ai partidului, cu oa
meni ăi muncii. După ce vom avea 
aceste contacte, pe care le conside
răm deosebit de utile si instructive, 
vom putea să părăsim România cu 
sentimentul misiunii îndeplinite. pl 
unei mai bune cunoașteri si înțele
geri. a acestei tari prietene si a - po
porului său. Vom îndrăgi, și mai 
mult această tară.si acest popor pen
tru trecutul, prezentul și viitorul 
său. ■' ' .. .

Tovarășe președinte, Vă mulțu
mesc încă o dată pentru tot ceea ce 
dumneavoastră personal, tovarășa 
dumneavoastră de- luptă, tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți; membri-;ăi 
conducerii de partid si ■ de stat-au 
făcut si'vor face, fără îndoială, pen
tru ca șederea noastră, să devină u- 
tilă si plăcută.

în numele soției mele și al delega
ției care țnă însoțește, doresc să invit 
pe toti tovarășii si prietenii, prezenți 
să, ridice paharul. împreună cp mine, 
peptru a toasta : \ . '

— în sănătatea si fericirea .tovară
șului Nicolae Ceaușescu si a tova
rășei Elena. Ceaușescu 1

— pentru sănătatea și' prosperitatea 
poporului român prieten !

— pentru sănătatea și fericirea tu
turor celor prezenți !

— pentru prietenia si cooperarea 
între popoare, pentru pace. îndeosebi 
în această zonă a Balcanilor !

— pentru viitorul relațiilor dintre 
Republica Populară Congo si Repu
blica Socialistă România ! (Aplauze).

Ceremonia sosirii în Capitala
(Urmare din pag. I) 
ficarea unei lumi mai bune , și mai 
drepte pe planeta noastră.

Ceremonia sosirii înaltului oaspe
te a avut loc pe aeroportul Otopeni. 
împodobit sărbătorește. Pe frontispi
ciul salonului oficial se aflau por
tretele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și colonelului Denis Sassou Nguesso. 
încadrate de drapelele de stat ale 
celor două țări. Pe mari pancarte, 
erau înscrise urările : ...Bun venit in 
Republica Socialistă România tova
rășului Denis Sassou Nguesso. pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Con
go !“. ..Să se dezvolte continuu re
lațiile de prietenie si cooperare din
tre Partidul Comunist Român și 

Partidul Congolez al Muncii, dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Populară Congo, spre bine
le ambelor popoare, al cauzei pă
cii. independentei si înțelegerii in
ternaționale !“.

La ora 12,45. aeronava specială. cu 
care călătorește conducătorul parti
dului si statului congolez a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu i-au salu
tat. la coborârea din avion, pe co
lonel Denis Sassou Nguesso si to
varășa Antoinette Sassou Nguesso 
cu deosebită căldură. Cei doi con
ducători de partid si de stat și-au 
strâns mîinile cu prietenie, s-au îm
brățișat. Cu aceeași cordialitate și-au 
strîns cu prietenie mîinile tovarășa 
Elena Ceaușescu si tovarășa An
toinette Sassou Nguesso.

în întîmpinarea înaltului oaspete, 
pe aeroport se aflau membri si 
membri supleanti ai Comitetului Po
litic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R.. membri ai C.C. al P.C.R.. și 
ai guvernului, generali si ofițeri su
periori. alte persoane oficiale. .

Pe aeroport erau prezenți amba
sadorul R.P. Congo la București și 
m’embri.ai ambasadei.

Garda militară aliniată ne aero
port a prezentat onorul. Au l'ost in
tonate imnurile de stat ale Repu
blicii Populare Congo si Republicii 
Socialiste România, in timp ce. în 
semn de salut, au fost trase'21 sal
ve de artilerie. Conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
au trecut în revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri si tineri ro
mâni și congolezi au oferit tova

rășului Nicolae 'Ceaușescu si tova
rășului Denis Sassou Nguesso. tova
rășei Elena Ceausescu si tovarășei 
Antoinette Sassou Nguesso buchete 
de flori.

Solemnitatea, primirii înaltului, 
oaspete s-a încheiat cu defilarea 
gărzilor de onoare.

în aplauzele celor prezenți. tova
rășul Nicolae Ceausescu și tovarășul 
Denis Sassou Nguesso; tovarășa 
Elena Ceaușescu si . tovarășa An
toinette Sassou Nguesso au părăsit 
aeroportul, indreptîndu-se spre reșe
dința rezervată înaltilor oaspeți.

La reședința. conducătorii de 
partid si de stat ai României și R.P. 
Congo, tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Antoinette Sassou Nguesso 
s-au întreținut într-o atmosferă- 
cordială, prietenească.

Vizita tovarășei Antoinette Sassou Nguesso la Muzeul de artă ■ 
al Republicii Socialiste România

Vineri după-amiază. tovarășa An
toinette Sassou Nguesso. împreună cu 
persoane oficiale congoleze, a vizitat 
Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România.

La sosire, distinșii oaspeți au fost 
salutați de membri ai conducerii 
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste si ai .muzeului,

Parcurgînd sălile Galeriei naționale. 

tovarășa Antoinette Sassou Nguesso 
a avut prilejul să cunoască valoroase 
opere de artă păstrate aici. .începind 
cu lucrări in metal și lemn ale meș
terilor anonimi și continuînd cu"cele 
ale marilor maeștri ai penelului și 
dălții, creații ce ilustrează pregnant 
originalitatea artei .românești, parte 
integrantă a patrimoniului artei uni
versale. Oaspeții s-au oprit îndelung 
în fata-pînzelor lui Aman. Andrees- 

cu. Tonitza. au admirat forța, evoca
toare și frumusețea tablourilor lui 
Grigorescu expuse în marea expozi
ție retrospectivă găzduită de presti
giosul lăcaș de cultură.

în încheiere au fost vizitate sălile 
care găzduiesc lucrări ale unor 
maeștri ai artei universale..

La plecare, tovarășa Antoinette 
Sassou Nguesso a semnat în cartea 
de onoare a - muzeului.
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FORUMUL NAȚIONAL AL TINERETULUI
, -•! ...

Congresul al Xll-lea al Uniunii Tineretului ComunistRAPORTUL COMITETULUI CENTRALAL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
Prezenta conducerii de partid și 

de stat la deschiderea lucrărilor Fo
rumului tineretului exprimă elocvent 
grija permanentă acordată de popor 
și partid, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. educării- comuniste, patriotice si 
revoluționare a tinerilor si copiilor, 
formării lor multilaterale pentru 
muncă și viată. în concordantă cu 
concepția partidului nostru privind 
afirmarea tineretului ,ca o adevărată 
și puternică forță, socială în înfăp
tuirea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Cuvîntarea rostită de secretarul 
general al partidului la Forumul ti
neretului a relevat. într-o viziune 
largă, profund științifică, bilanțul 
mărețelor realizări obținute în cei 
peste 40 de ani de viată nouă, so
cialistă, rod al muncii eroice a între
gului nostru popor sub conducerea 
partidului, prefigurînd. totodată, ima
ginea României de mîine, prin pre
zentarea sarcinilor complexe alb 
continuării cu succes a edificării ce
lei mai drepte și umane orînduiri 
cunoscute în istorie, societatea so
cialistă si comunistă. Aprecierile și 
indicațiile date de secretarul general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se constituie într-un 
adevărat program de muncă și viată 
pentru milioanele de tineri si copii 
ai patriei, ce își regăsesc în acestea 
cele mai înalte aspirații si idealuri, 
largi posibilități de afirmare în 
procesul complex de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. de formare a omului nou. con
structor conștient și devotat al pre
zentului și viitorului luminos ăl 
României socialiste.

In cuvintarea secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se stabilesc, totodată, sar
cinile ce revin organizațiilor noastre 
revoluționare pentru ca, sub condu
cerea partidului, să-și sporească con
tribuția la formarea comunistă, mul
tilaterală a tineretului, la dezvoltarea 
continuă a conștiinței socialiste a 
viitoarelor cadre ale economiei, știin
ței și culturii românești, la educarea 
revoluționar-patriotică a fiecărui 
tinăr și copil al tării. S-a subliniat 
încă o dată necesitatea de a așeza, și 
în continuare, în centrul preocupă
rilor noastre educarea- comunistă, 
patriotică, revoluționară, pentru 
muncă și viață a tinerelor generații, 
cultivarea atitudinii înaintate față de 
activitatea socială utilă, astfel incit 
tineretul, cu elanul și spiritul re
voluționar ce îl caracterizează, să se 
găsească permanent în primele rîn- 
duri ale făuritorilor civilizației noas
tre socialiste și-'eomuhiste. ’

în numele»: milioanelor de tineri și 
copii — muncitori, țărani,, elevi, stu- 
denți, intelectuali și militari — dind 
glas sentimentelor de dragoste, stimă 
și prețuire fată de partid, de secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimăm recunoștința 
fierbinte pentru condițiile minunate 
de muncă, viață și învățătură ce 
ne-au fost create și ne. angajăm 
solemn ca, învățind și muncind, să 
fim la înălțimea încrederii ce ni se 
acordă, afirmindu-ne neîncetat pe 
marele front al construcției socialis
mului și comunismului, al apărării 
independenței și libertății țării, al 
înaintării ei pe calea progresului, ci
vilizației și bunăstării.

în toată această perioadă, arată 
raportul, s-a afirmat cu putere con
cepția profund originală a Partidului 
Comunist Român și statului nostru, 
a secretarului general ăl partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
locul, rolul și răspunderile tineretu
lui în societate, considerat ca o pu
ternică forță socială, viitorul însuși 
al națiunii noastre socialiste. Parti
ciparea nemijlocită a tinerei gene
rații la dezvoltarea economico-so- 
ciala a țării în toate domeniile 
de activitate reprezintă chinte
sența acestei orientări imprimate 
de partid, verificarea cu succes 
a adevărului fundamental al edu
cației comuniste a tineretului, po
trivit căruia modelarea caractere
lor șe realizează la școala acțiunii,.a 
implicării directe, cu devotament și 
.romantism revoluționar, în amplul 
proces de dezvoltare a patriei.

La baza tuturor rezultatelor obți
nute de organizațiile revoluționare 
de tineret și copii se află conduce
rea întregii activități de către Parti
dul Comunist Român, foița politică 
conducătoare a societății, prin a că
rui activitate se asigură aplicarea 
creatoare. a principiilor generale ale 
socialismului științific la_ condițiile 
concrete din țara noastră, mobili
zarea tuturor forțelor și energiilor 
creatoare ale societății, ale tinerei 
generații, în opera de făurire a so
cialismului și comunismului in patria 
noastră.

Din această perspectivă, Congresul 
al Xll-lea al Uniunii Tineretului Co
munist, Conferința a XlV-a a Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România și cea de-a V-a Confe
rință Națională a Organizației Pio
nierilor analizează, într-un climat de 
înaltă exigentă și responsabilitate, 
întreagă activitate desfășurată de or
ganizațiile de tineret și copii pen
tru educarea comunistă, revoluționa
ră a tinerei generații și adoptă o- 
biective largi și măsuri concrete pen
tru îmbunătățirea calitativă a parti
cipării tineretului, împreună cu în
tregul nostru popor, la îndeplinirea 
sarcinilor care rezultă din istoricele 

shotărîri ale Congresului al XIII-lea 
al partidului, din orientările și in
dicațiile secretarului său general, a 
prevederilor Programului partidului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Relevînd dimensiunile activității 
U.T.C. consacrate mobilizării și 
unirii eforturilor tuturor ținerilor 
la înfăptuirea obiectivelor dezvoltă
rii economico-sociale a României, 
raportul s-a referit pe larg la for
mele și modalitățile specifice ale 
activității U.T.C., la rezultatele ob
ținute în întrecerea utecișță, parte 
integrantă a marii întreceri socia
liste. în condițiile in care ponderea 
tineretului în ansamblul economiei 
naționale este de peste 33 la sută, 

iar în multe unități economice, în- 
, deosebi in ramurile caracterizate 
printr-o înaltă tehnicitate, marea 
majoritate a oamenilor muncii sînt 
tineri,- este cu atît mai relevantă 
eficiența acțiunilor întreprinse în 
cadrul întrecerii uteciste, aceasta 
regăsindu-se în creșterea continuă a 
responsabilității și angajării în 
muncă a tinerilor, în afirmarea dis
ciplinei muncitorești, a spiritului de 
inițiativă pe fondul unei perfecțio
nări continue a pregătirii profesio
nale, toate acestea conștituindu-se 
în atribute ale unei conștiințe înain
tate, pe măsura exigențelor impuse 
de trecerea la o nouă calitate în 
organizarea și dezvoltarea economiei, 

în continuare, în raport s-au 
făcut ample referiri la sarcinile 
concrete ce revin tinerilor, organi
zațiilor U.T.C. din industrie, agri
cultură, construcții, transporturi și 
sfera serviciilor la realizarea obiec
tivelor de dezvoltare economico- 
sdcială.

Arătînd că în amplul proces revo
luționar al edificării socialismului și 
comunismului pe pămîntul Româ
niei, tineretul s-a afirmat de-a lun
gul anilor,' împreună cu întregul po
por, ca un factor activ, situîndu-se 
în primele rînduri ale muncii con
sacrate progresului continuu al pa
triei, că tineretul a acționat pentru 
dezvoltarea tradițiilor muncii patrio
tice. pe baza programelor anuale de 
participare a tinerei generații la rea
lizarea prin muncă patriotică a unor 
obiective de dezvoltare economico- 
so'ciâlă a țării și că Uniunea Tine
retului Comunist, tînăra generație 
au înscris la loc de cinste noi fapte 
de muncă în marea epopee a con
strucției socialiste a patriei, rapor
tul evocă pe larg contribuția tineri
lor tării la realizarea . unor mari 
obiective economice.

•Cu profunde sentimente de mîn- 
drie patriotică evocăm și cu acest 
prilej contribuția tineretului la rea
lizarea celui mai mare obiectiv de 
investiții din istoria României, Ca
nalul Dunăre—Marea Neagră, la 
execuția căruia Uniunea Tineretului 
Comunist ă antrenat peste 46 000 de 
tineri, realizînd 10 km din lungi
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mea canalului. Organizat pe baza 
concepției profund novatoare a se
cretarului general al partidului pri
vind participarea tineretului la dez
voltarea generală a tării, educarea 
sa în procesul muncii și în cultul 
față de aceasta, Șantierul național 
al tineretului de la .Canalul Dună
re—Marea Neagră va rărnîne întpte 
deauna- în conștiință generațiilor 'ti
nere. a întregului nostru ponor, ca 
un minunat exemplu de permanentă' 
a spiritului revoluționar, moment de 
referință în bogata tradiție a mun
cii pentru tară, căreia tînăra gene
rație de azi i-a conferit o nouă di
mensiune, animată de idealurile 
nobile ale îndeplinirii datoriei sacre 
de înălțare necontenită a patriei.

Uniunea, Tineretului. Comunist s-a 
implicat tot mai mult în realizarea 
unor obiective prioritare pentru, eco
nomia națională. Sarcinile asumate 
în acest domeniu în anul 1985 sînt 
de trei ori mai mari decît realizările 
din anul 1980, fiind astfel create toa
te condițiile pentru sporirea contri
buției tineretului la dezvoltarea ba
zei de materii prime și energetice 
a țării, pentru traducerea în viață a 
sarcinii de mare- răspundere încre
dințate de conducerea partidului 
Uniunii Tineretului Comunist de a 
realiza pînă în anul 1989 lucrări de 
irigații, îmbunătățiri funciare și de 
hidroameliorare pe o suprafață de 
500 mii ha.

Recentele adunări și conferințe 
de dare de seamă și alegeri s-au 
constituit în moment de intensificare 
majoră a acestei activități, astfel in
cit .organizațiile noastre se prezintă 
la cel de-al Xll-lea Congres cu pla
nul de muncă patriotică al Uniunii 
Tineretului Comunist și Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România pe acest an îndeplinit în 
proporție de peste 50 la sută.

Referindu-se la activitatea în rin- 
durile elevilor, raportul arată : Prin 
grija statornică a partidului și sta
tului nostru, în prezent, școala ro
mânească beneficiază de o concepție 
clară, revoluționară, bazată pe uni
tatea și interdependența organică in
tre învățămînt, cercetare și produc* 
ție, pe o viziune de largă perspecti
vă privind, structura .cunoștințelor 
transmise elevilor și studenților 
prin procesul de învățămînt în con
cordanță cu exigențele formării lor 
în profil larg, astfel Incit să se 
poată adapta rapid la dinamica re
voluției științifico-țehnice contempo
rane, precum și pe o puternică 
bază materială menită să asigure 
cele, mai bune condiții de muncă și 
învățătură, pentru asimilarea cu
noștințelor științifice și formarea 
deprinderilor profesionale la viitoa- 
rele cadre ale economiei naționale.

La concursurile și olimpiadele 
profesionale au fost cuprinși anual 
peste 1,4 milioane de tineri, iar pe 
marile platforme industriale și în uni
tățile economice s-au organizat peste 
280 politehnici muncitorești pentru ti
neret. Totodată, unitățile agricole 
au Joși, soriimite -ta Organizarea. tar 
vătămîntului agrozootehnic și a 
cercurilor de învățare a conducerii 
mașinilor și utilajelor, la care au luat 
parte peste 170 000 tineri. Ținind 
seama că în cincinalul 1986—1990, 
potrivit programelor de dezvoltare a 
fiecărei ramuri industriale, vor., fi 
pregătiți peste 1,2 milioane noi mun
citori, 'tehnicieni și maiștri, orga
nele și organizațiile U.T.C. vor 
trebui să acționeze cu și mai multă 
hotărâre, cu spirit revoluționar, 
pentru îmbunătățirea activității de 
orientare școlară și profesională a 
tineretului, de stabilizare a sa, în? 
deosebi în sectoarele deficitare în 
forță de muncă.

In contextul analizei activității 
din școli și facultăți, raportul a pus 
in .evidență șucceșele obținute în 
transformarea revoluționară a învă- 
țămîntuiui de toate gradele. Anali- 
zind legătura tot mai strînsă din

tre învățămînt, cercetare și produc
ție, au fost subliniate rezultatele 
bune obținute de către tineri la 
soluționarea temelor stabilite prin 
Programul privind participarea ti
nerei generații la realizarea obiec
tivelor de dezvoltare economico- 
socială a țării, de cercetare științi
fică, de dezvoltare tehnologică și 
de introducere a progresului tehnic 
în perioada 1981—1985 adoptat de 
Congresul al XI-lea al U.T.C., pre
cum și . a celor peste 3 200 teme pre
luate din planurile tehnice ale uni
tăților, eficiența acestora ridicîndu-se 
la circa '1,7 miliarde lei.

Educarea comunistă, patriotică și 
revoluționară a tinerei generații — 
obiectiv fundamental al activității 
Uniunii Tineretului Comunist — s-a 
regăsit în raport analizată în con
ținut. reafirmîndu-se mobilizarea 
fiecărei organizații la perfectionarea 
substanțială a formelor și modalită
ților folosite în această direcție, ți- 4 
nînd seama permanent de Progra
mul ideologic al Partidului Comunist 
Român, de indicațiile și orientările 
secretarului general al partidului 
nostru. Modul în care acționează 
tînăra generație, organizația ei re
voluționară pentru înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru 
evidențiază maturitatea politică a 
tinerilor, atașamentul lor profund 
față de patrie, partid și popor, față 
de idealurile, socialismului și comu
nismului.

In spiritul prevederilor „Progra
mului unitar privind educația co
munistă, revoluționară, prin muncă 
și pentru muncă a tinerei genera
ții". adoptat în 1980 de Forumul ti
neretului, organele și organizațiile 
Uniunii Tineretului Comunist au 
acordat o atenție deosebită dezbate
rii aprofundate și cunoașterii temei
nice a documentelor de partid și de 
stat, a operei secretarului general 
al partidului, ceea ce a impulsionat 
și mai. mult întreaga activitate po- 
litico-ideoiogică, . manifestarea lor 
plenară în întreaga viață social-eco- 
nomică și politică a patriei.

Făcînd bilanțul acțiunilor politico- 
educative și formative desfășurate 
de organizațiile U.T.C., în raport 

s-a arătat că sarcinile de viitor im
pun diversificarea activităților între
prinse, îmbogățirea conținutului de 
idei și creșterea forței lor de pătrun
dere și modelare a conștiinței și con
duitei tinerilor. Astfel, raportul a 
arătat că : „în munca noastră trebuie 
să pornim permanent de lâ teza 
secretarului general al partidului,.țo- 
vâră'.știr'Nicolae Ce’a'ușefecu, potrivit 
căreia cea mai elocventă dovadă a 
patriotismului, în. condițiile societă
ții socialiste, o constituie munca 
pentru țară, adeziunea deplină la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, atașamen
tul fată de idealurile socialismului 
și comunismului.

Trebuie să acționăm mai hotărât 
pentru ca activitatea educativă 6ă 
asigure însușirea de către tineri și 
copii a normelor eticii și echității so
cialiste, a principiilor de muncă și 
viață comunistă, organizațiile noas
tre- avînd datoria de a fi mai active 
în acțiunile de popularizare a legis
lației, de . formare și dezvoltare a 
conștiinței juridice a tineretului, de 
prevenire și combatere a manifes
tărilor antisociale".

De la Congresul al XI-lea a cres
cut numărul tinerilor cuprinși în ac
tivitatea de creație științifică, litera
ră și artistică, al ceior care au par
ticipat la manifestările specifice or
ganizate, iar prin grija partidului și 
statului nostru s-a dezvoltat și mo
dernizat continuu baza materială ne
cesară acestei activități. Festivalul 
•național „Cîntarea României" — ca
dru generos al dezvoltării mișcării 
artistice de masă, de formare mul
tilaterală a personalității tinerilor și 
împlinire a aspirațiilor creatoare ale 
acestora — a prilejuit afirmarea ce
lor mai importante valori de creație 
și interpretare ale tineretului, care 
s-a concretizat în prezența, Ia acțiu
nile organizate, a peste 20 500 forma
ții artistice cu circa 300 000 tineri ar
tiști amatori, a 4 000 cercuri și ce
nacluri de creație literar-artistică și 
a unui număr mare de creatori indi
viduali.

Se poate afirma cu deplin temei 
că Uniunea Tineretului Comunist se 
prezintă la al Xll-lea Congres al 
său ea o. organizație puternică, an- 
trenînd întreaga ' generație tinără a 
României socialiste, într-o deplină 
unitate in jurul partidului, al secre
tarului său general, în procesul com
plex, revoluționar, de făurire a noii 
societăți, de formare a omului nou, 
constructor conștient al orînduirii so
cialiste și. comuniste,

Tineretul României socialiste, pro
fund devotat. cauzei patriei și parti
dului, . respecță și cinstește tradițiile 
și experiențele de muncă și luptă re
voluționară ale înaintașilor, valorile 
perene ale culturii românești, fiind 
hotărit ca, învățînd și muncind, în- 
pușindu-și cele mai noi cuceriri ale 
cunoașterii, așa cum ne-o cere șe- 
crețarul general al partidului, să 
contribuie activ la dezvoltarea conti
nuă a patriei noastre socialiste.
; Uniunea. Tineretului Comunist. cu
prinde în momentul de fată în rân
durile sale aproximativ 4 milioane 
de membri și membri asociati, cu 
peste 700 000 mai mult decît la Con
gresul al XI-lea al U.T.C., compozi
ția organizației reflectând structura 
socială, profesională și națională a 
populației tinere din patria noastră.

în ultimii 5 ani au fost primiți în 
organizația noastră revoluționară 
peste . 2 000 000 țineri, ceea ce. co
relat...cu celelalte măsuri, a făcut ca 
gradul de cuprindere jn Uniunea Ti
neretului Comunist a tinerilor între 
14 și 30 de ani să fie de peste 80 
la sută, fapt ce conferă organizației 
un.. caracter țle masă și influențea
ză pozitiv creșterea rolului său în 
mobilizarea si unirea eforturilor tu
turor ținerilor pentru îndeplinirea 
hotăririlor adoptate de Congresul al 
XIII-Jea al .Partidului Comunișț Ro
mân.

- în perioada analizată, organele și 
organizațiile U.T.C.. sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
au acționat cu mai multă răspun
dere pentru pregătirea și recoman
darea celor mai buni uteciști, în 
vederea primirii lor în partid, ast
fel încît numărul acestora a spo
rit an de an. în acest fel. forța si 
vitalitatea organizației noastre sînt 
considerabil amplificate de faptul că 
peste 19 la sută din totalul mem
brilor U.T.C. sînt si membri ai parti
dului.

După o analiză amplă a cerințe
lor majore in munca politico-orga- 
nizatorică, în raport se arată că 
este necesar ca în activitatea vii
toare. noul Comitet Central. Consi
liul Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și Consiliul 
Național al Organizației Pionierilor 
să acționeze cu mai multă fermita
te pentru promovarea unui stil de 
muncă dinamic, revoluționar. în mă
sură să asigure îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor de 
mare răspundere încredințate de 
partid pentru educarea comunistă, 
revoluționară a tinerei generații.

Referindu-se la hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român — care constituie 
programul de muncă și viată comu
nistă pentru tînăra generație a pa
triei. pentru organizarea sa revolu
ționară — raportul, a reafirmat an
gajarea neabătută a tineretului de a 
face totul pentru înfăptuirea exem
plară a acestor hotărâri.

Din perspectiva hotăririlor Con
gresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român — s-a subliniat in 
raport — se desprinde necesitatea 
restructurării obiectivelor și îmbu
nătățirii conținutului întrecerii ute
ciste. a formelor concrete de organi
zare a acesteia în rîndul principale
lor categorii de tineri. In acest ca
dru, Comitetul Central, organele si 
organizațiile U-T.C. din economie. și 
invățămînt trebuie să dezvolte largi 
acțiuni pentru formarea la tineri a 
unei înalte conștiințe muncitorești 
revoluționare, a atitudinii înaintate 
fată de muncă, de făuritori ai bu
nurilor materiale și spirituale, să 
inițieze acțiuni specifice pentru cu
noașterea politicii economice a parti
dului. a semnificației perfecționărilor 
aduse sistemului de organizare și 
conducere democratică a economiei și 
societății.

Este necesar — a subliniat rapor
tul — ca în perioada următoare. în 
spiritul hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al partidului, să se în
treprindă acțiuni hotărîte privind 
perfecționarea întregii munci poli
tico-educative, a stilului și metodelor 
dc muncă, astfel încît să se asigure 
cuprinderea tuturor tinerilor și creș
terea ,eficientei acestei actiyițăti. ..

In acest context, se impun îmbu
nătățirea și . adaptarea Statutului 
Uniunii Tineretului Comunist, ast
fel încît acesta să reflecte noile 
exigențe ale procesului complex de 
educare comunistă, patriotică și re
voluționară a tinerei generații.

Avînd în vedere aceste exigențe, 
transformările calitative ale socie
tății românești contemporane, care 
au determinat mutații substanțiale 
în fizionomia tinerei noastre gene
rații, diversificarea progresivă a 
atribuțiilor organizațiilor noastre în 
direcția asigurării cadrului partici
pării active a tineretului la făurirea 
viitorului patriei, apare cu pregnan
ță necesitatea adoptării Programu
lui activității Uniunii Tineretului 
Comunist privind educarea comu
nistă, revoluționară a tinerei ge
nerații, participarea tot mai activă 
a întregului tineret la dezvoltarea 
economico-sociață a țării, la în
făptuirea mărețelor obiective ale 
Programului și hotăririlor Congre
sului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Abordînd aspectele esențiale ale 
afirmării tineretului României so
cialiste ca factor activ în promova
rea politicii externe a partidului și 
statului nostru, raportul a reafir- 
mat că tînăra generație a României 
socialiste susține unanim politica 
externă și ampla activitate inter
națională ale partidului și statului 
nostru, exprimîndu-și totala adeziu
ne față de analiza privind realită
țile, fenomenele și direcțiile de 
acțiune stabilite de Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

în acest context a fosț relevată 
poziția partidului și statului nostru 
în legătură cu problemele lumii 
contemporane, subliniindu-se con
tribuția U.T.C. la promovarea prin
cipiilor politicii externe a țării 
noastre, ale președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Generația tinără a României socia
liste, care a salutat decizia O.N.U. 
de a marca, în baza unei rezoluții 
inițiate de țara noastră, în chiar anul 
aniversării a patru decenii de exis
tență a forumului mondial, Anul 
Internațional al Tineretului, sub de
viza „Participare — Dezvoltare —• 
Pace", s-a implicat cu spirit de ini
țiativă și înaltă responsabilitate in 
amplul proces de pregătire și. mar
care a acestei manifestări. Se poa
te aprecia că A.I.T. a reușit să 
stimuleze atenția și preocuparea fac
torilor de decizie, a opiniei publice, 
în legătură cu nevoile și cerințele 
specifice ale tinerei generații, precum 
și cu necesitatea de a întreprinde 
măsuri sistematice, de perspectivă, 
pentru soluționarea lor adecvată.

în procesul de pregătire și marcare 
a Anului Internațional al Tineretului 
s-a relevat cu putere vocația partici
pativă, în forme și modalități diver
se, a, tinerei generații a României 
socialiste la dezvoltarea economico- 
socială a țării, la luarea deciziilor 
care privesc prezentul și viitorul na
țiunii noastre, reflectînd comunitatea 
de interese și aspirații ale întregului 
popor, ale tuturor tinerilor patriei.

Exprimînd satisfacția față de deci
zia Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite privind organizarea, 
cu prilejul celei de-a 40-a sesiuni 

din acest an a Conferinței mondiale 
a O.N.U. pentru Anul Internațional 
al Tineretului, ca o expresie a voin
ței politice a statelor lumii de a con
feri manifestării eficiența și impor
tanța cuvenite, pe măsura așteptă
rilor tinerei generații, tineretul 
României socialiste se pronunță cu 
consecventă pentru adoptarea, la ni
vel mondial, a unor măsuri al căror 
scop ar fi menținerea în atenția opi
niei publice și,. în principal, a mul
titudinii factorilor de decizie, a pro
blematicii tineretului, a statutului și 
rolului său în societate.

Raportul a subliniat că U.T.C., 
urmind neobosit indicațiile și orien
tările secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. va acționa 
în continuare pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare cu 
organizațiile revoluționare, democra
tice și progresiste de pretutindeni, 
în spiritul politicii de indepen
dență, pace și înțelegere in întreaga 
lume.

în prezent. Uniunea Tineretului 
Comunist și Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România 
— se arată în raport — întrețin 
relații de prietenie, și colaborare cu 
peste 550 de organizații, asociații și 
mișcări naționale — din țări socia
liste, în curs de dezvoltare și neali
niate, din țări capitaliste — cu or
ganizații regionale și internaționale 
ale tinerei generații de pretutindeni.

Preocupîndu-.se de consolidarea și 
lărgirea continuă a relațiilor . de 
prietenie și cooperare cu tineretul 
și organizațiile sale din întreaga 
lume, Uniunea Tineretului Comunist 
este hotărîtă să militeze și în viitor, 
pe baza politicii externe a partidu
lui, și statului nostru, a orientări
lor și indicațiilor secretarului gene

Vineri dimineață, au fost reluate in 
plen lucrările celui de-al Xll-lea 
Congres al Uniunii Tineretului Co
munist.

La lucrările în plen au participat 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului, reprezentanți ai unor 
•ministere și instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, activiști 
de partid, tineri din activul U.T.C.

In cursul primei ședințe s-a anun
țat că pe adresa Congresului s-au 
primit numeroase mesaje, scrisori și 
telegrame din partea organizațiilor 
U.T.C., a colectivelor de tineri din 
întreprinderi industriale, unități 
agricole de stat și cooperatiste, insti
tute de cercetare și proiectare, de 
învățămînt superior, din școli, unități 
militare, șantiere naționale și locale, 
brigăzi de muncă patriotică ale tine
retului, din partea a numeroși tineri, 
in care sînt înfățișate importantele 
succese obținute în ampla întrecere 
utecistă desfășurată în cinstea Foru
mului tineretului și se exprimă de
plina adeziune a tinerei generații a 
patriei la ihtteaga politică internă și 
externă a partidului și statului 
nostril." '

însuflețiți de vibrantele și mobi
lizatoarele chemări adresate de 
secretarul general al partidului de la 
înalta tribună a Forumului tineretu
lui, exprimînd sentimentele de 
nețărmurită dragoste și atașament 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit și stimat fiu al po
porului nostru, profund recunoscători 
pentru minunatele condiții de muncă 
și învățătură, de afirmare plenară în 
toate domeniile, tinerii» din întreaga 
tară se angajează ferm. în aceste 
momente cu profunde semnificații în, 
viața tinerei generații a patriei, să 
facă totul pentru înfăptuirea hotări
rilor Congresului al XIII-lea al parti
dului, a prevederilor Programului 
Partidului Comunist Român de fău
rire â societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Congresul a ales Comisia de pregă
tire a propunerilor de candidați pen
tru organele de conducere ale Uniu
nii Tineretului Comunist.

In scopul asigurării unei cît mai 
bune reprezentări a tuturor catego
riilor de tineri, a tuturor domeniilor 
de activitate, precum si a organiza
țiilor județene. Congresul a aprobat, 
în unanimitate, propunerea ca noul 
Comitet Central al U.T.C. să fie for
mat din 255 membri și 125 membri 
supleanți, iar Comisia Centrală de 
Cehzori din 45 de membri.

în cadrul dezbaterilor în plen au 
luat cuvin tul tovarășii Radu Lisen- 
che, delegat al Organizației județene 
Brașov a U.T.C., Jenița Drobot, 
delegată a Organizației județene 
Vaslui a U.T.C., Gheorghe Tglespan, 
delegat al Organizației județene Vil- 
cea a U.T.C.. Gabriela Muntean, 
delegată a Organizației județene Si
biu a U.T.C., Tudor Borlea, delegat 
al Organizației județene Maramureș 
a U.T.C., Valerica Rogoz, delegată 
a Organizației județene Călărași a 
U.T.C.. Victor Balșanu, delegat al 
Organizației județene Olt a U.T.C., 
Mihaeia Badea, delegată a Organiza
ției județene Ialomița a U.T.C., Du
mitru Dorobanțu, delegat al Organi
zației județene Argeș â U.T.C.. Tibe- 
riu Czink. delegat al Organizației 
județene Harghita a U.T.C..' Nicoleta 
Ghiță, delegată a Organizației mu
nicipale București a U.T.C., Con
stantin Răducă, delegat al Organiza
ției județene Gorj a U.T.C., Matei 
Ani, delegat al Organizației muni
cipale București a U.T.C., Todor 
Zinveli. delegat al Organizației jude
țene Bistrița-Năsăud a U.T.C., Zam
fir Ion Mitr.an, delegat al Organiza
ției municipale București a U.T.C., 
Vasile Pînzărașu, delegat. al Organi
zației județene Suceava a U.T.C., 
Dorina Cornea Hasegan, delegată a 
Organizației județene Cluj a U.T.C., 
Iulian loriaȘcu, delegat al Organiza
ției județene Vrancea a U.T.C., 
Vasile Guțu, delegat al Organi
zației județene Alba a U.T.C., 
Elena Buican, delegată a Organi
zației județene Vîlcea a U.T.C., 
Parvany Edith, delegată a Orga
nizației județene Timiș a U.T.C,,
Vlăduț Barcău, delegat al Orga
nizației județene Dolj a U.T.C.,
Sorin C-herecheș, delegat al Orga
nizației județene Sălaj a U.T.C.,
Lili Săndulescu, delegată a Organi
zației județene Mehedinți a U.T.C., 
Florea Oprea Maria, delegată a Or
ganizației județene Buzău a U.T.C., 
Marilena Săcălean, delegată a Orga- 
nizației județene Bistrița-Năsăud a 
U.T.C., Vlad Nistor, delegat al Or
ganizației județene Teleorman a 
U.T.C;, Năsțase Surugiu, delegat al 
Organizației județene Constanta a 

ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru întărirea unității 
de acțiune a forțelor progresiste și 
democratice ale tinerei generații de 
pretutindeni. ,

în numele -generației tinere a 
României socialiste, adresăm tuturor 
copiilor și tinerilor de pe planeta 
noastră chemarea de a-și uni for
țele. împreună cu cele ale popoare
lor. ale opiniei publice, în lupta 
pentru menținerea și consolidarea 
păcii, înfăptuirea dezarmării, și în 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
pentru înlăturarea tuturor anacro
nismelor economico-sociale și edi
ficarea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Acum, cînd pe toate meridianele 
planetei se marchează Anul Inter
national al Tineretului — Partici
pare, Dezvoltare. Pace — trebuie, ca 
generație a viitorului, să facem tot 
ce ne stă în putință pentru înlătu
rarea pericolului unui război nu
clear. pentru a triumfa dreptul fun
damental al tuturor oamenilor, al 
popoarelor la pace, la existentă libe
ră și independentă ! în finalul ra
portului se arată : Din perspectiva 
istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, coordona
ta esențială a gîndului si faptei ti
nerei generații o constituie înfăp
tuirea. împreună cu toți oamenii 
muncii, sub conducerea partidului, a 
mărețelor idealuri de progres ma
terial și spiritual, de pace, indepen
dentă și suveranitate națională, ce 
au animat întotdeauna, de-a lungul 
întregii sale existente multimilena
re. poporul român. îndemnurilor a- 
dresate tinerei generații de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, la marele forum comunist.

Desfășurarea lucrărilor
U.T.C., Marilena Năstase, delegată a 
Organizației județene Dîmbovița a 
U.T.C., Sabina Nan, delegată a Or
ganizației județene Bihor a U.T.C., 
Mihaly Șandor, delegat al Organiza
ției județene Mureș a U.T.C., Eugen 
Grigoraș, delegat al Organizației ju
dețene Bacău a U.T.C.

Au luat cuvîntul, de asemenea, to
varășii Constantin Olteanu, membru 
al Comitetului" Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării na
ționale, Gheorghe David, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, 
Ion Teoreanu, ministrul educației și 
învățămîntului, Haralambie Alexa, 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

După-amiază, lucrările Congresului 
s-au desfășurat în cadrul celor 10. sec
țiuni : pentru activitatea in rîndul ti
neretului muncitoresc ; pentru activi
tatea în rîndul tineretului sătesc ; 
pentru activitatea în rîndul elevilor ; 
pentru activitatea în rîndul tinerelor, 
fete ; pentru, educația politicd-ideolo- 
gică, ..revoluționară și patriotică,;, 
pentru' cultura și presă; pentru; ac
tivitatea de creație tehnico-științifi- 
că ; pentru activitatea de pregătire a 
tineretului pentru . apărarea patriei, 
sport și turism ; pentru activitatea 
organizatorică, de cadre și viața in
ternă de organizație ; pentru activi
tatea, internațională.

însușindu-și pe deplin orientările 
cuprinse în magistrala cuvîntare 
rostită de conducătorul partidului și 
statului nostru la deschiderea Foru
mului tineretului, document de ex
cepțională însemnătate teoretică și 
practică pentru întreaga activitate 
viitoare a organelor și organizații
lor U.T.C., participantii la discuțiile 
purtate în plen și în cadrul secțiu
nilor Congresului au exprimat sen
timentele de aleasă dragoste și pre
țuire. de adîncă recunoștință cu care 
tînăra generație a României il în
conjoară pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai îndrăgit și sti
mat fiu al națiunii noastre, îndru
mător și prieten apropiat al tinerei 
generații.

. Vorbitorii au dat glas, în același 
timp, simțămintelor de înaltă stimă 
și deosebit respect ale tineretului 
din patria noastră fată de tovarășa 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
el partidului și statului nostru, stră
lucit om de știință, recunoștinței 
față de grija permanentă acordată 
tinerei generații, afirmării plenare a 
talentului și capacității sale crea
toare.

Dezbaterile au prilejuit evidenție
rea rolului important al întrecerii 
„Tineretul — factor activ în realiza
rea obiectivelor deceniului științei, 
tehnicii, calității și eficienței" in 
mobilizarea tineretului la îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de plan, 
pentru creșterea contribuției tinerei 
generații, alături de ceilalți oameni 
ai muncii, la dezvoltarea economico- 
socială a patriei. Luările de cuvînt 
au reliefat experiența organizațiilor 
U.T.C. de la sate în antrenarea ti
nerilor din unitățile agricole de stat 
și cooperatiste la realizarea preve
derilor de plan, punînd, în același 
timp, în lumină necesitatea mai bu
nei mobilizări a tineretului din me
diul rural la înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare. •

A fost subliniat rolul activității 
de propagandă și creație tehnico- 
științifică în stimularea participării 
tineretului la introducerea progresu
lui tehnic în toate sectoarele de ac
tivitate, precum și însemnătatea im
plicării sale mai active în soluțio
narea problemelor științifice și teh
nice de stringentă actualitate pentru 
economia națională.

în cadrul dezbaterilor, au fost puse 
în evidență formg și metode ale 
muncii organelor și organizațiilor 
U.T.C. pentru ridicarea conștiinței 
«socialiste și comuniste a tinerilor, 
educarea lor revoluționară si patrio
tică. pentru înfăptuirea orientărilor 
și indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind formarea multila
terală a personalității tinerilor în 
spiritul politicii și ideologiei parti
dului' nostru, al umanismului socia
list.

Un loc important în cadrul dezba
terilor l-au ocupat problemele lega
te de perfecționarea muncii organi
zatorice și întărirea vieții de orga
nizație, subliniindu-se preocuparea 
crescindă fată de mai buna cuprin
dere a tinerilor la acțiunile, de 
educare prin muncă și pentru mun
că, pregătirea politică și profesiona
lă, participarea lor la înfăptuirea 

organizațiile de tineret si copii le 
răspund prin fapte, angajindu-se 
.ferm in muncă, pentru a obține noi 
și importante realizări in amplul 
proces de făurire a socialismului si 
comunismului pe pămîntul Româ
niei.*

Constituie pentru noi un titlu de 
‘onoare ca. prin munca avîntată. prin 
înaltă pregătire si competentă pro
fesională. prin devotament si spirit 
de dăruire, să ne mobilizăm efor
turile acolo unde ne cheamă inte
resele suipreme ale tării.

Nu vom precupeți nimic pentru a 
învăța și a munci, pentru a ne în
suși valorile științei și culturii, con
cepția , materialist-dialectică si isto
rică. cele mai noi cuceriri ale cunoaș
terii umane, pentru a ne forma în 
spiritul tradițiilor revoluționare ale 
poporului si partidului nostru, actio- 
nînd permanent pentru a deveni 
constructori ai noii orînduiri, pen
tru a transmite mesajul de pace și 
colaborare al tinerei generații, a 
României socialiste tuturor tinerilor 
lumii.

Exprimăm și cu acest prilej anga
jamentul unanim al tuturor tinerilor 
de a face totul pentru a ne situa la 
înălțimea locului și rolului încredin
țate de partid, de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a faoe din cauza partidului și po
porului, a viitorului comunist al pa
triei, țelul suprem al întregii lor ac
tivități.

Vom dovedi astfel, cu puterea fap
telor, atașamentul nețărmurit la po
litica clarvăzătoare, științifică a 
Partidului Comunist Român, de edi
ficare a socialismului și comunismu
lui în scumpa noastră patrie. Repu
blica Socialistă România.

hotărârilor proprii și ale organelor 
superioare.

în legătură cu activitatea organi
zațiilor U.T.C. din școli, în dezba
teri au fost reliefate rezultatele bune 
dobândite in. direcția ridicării nive
lului de pregătire generală și profe
sională a elevilor, ilustrate de o pro- 
movabilitate în creștere de la an la 
an, perfecționării practicii producti
ve a elevilor, sporirii eficienței ei 
economice și educative.

Prezentînd o serie de rezultate ale 
consiliilor tinerelor fete, vorbitorii 
au evidențiat necesitatea ca organi
zațiile U.T.C. să acționeze in viitor 
pentru mai buna orientare și înca
drare a forței de muncă feminine 
disponibile, în concordantă cu nece
sitățile . economiei naționale, pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
tinerelor fete, pentru cultivarea dra
gostei față de patrie, partid și popor.

Vorbitorii s-au referit la preocu
parea organelor și organizațiilor 
U.T.C. pentru intensificarea activită
ții,.. educative în rândul tineretului- 
ridicarea nivelului calitativ al mani
festărilor.. cultural-educative, arătînd- 
că. _ în lumina exigențelor actuale, 
se‘impune perfecționarea educării ti
nerilor prin toate formele activității 
cultural-artistice. în spiritul prețuirii 
și promovării valorilor culturii na
ționale, a creației inspirate din reali
tățile construcției socialiste din patria noastră.

Dezbaterile au reliefat acțiuni spe
cifice desfășurate în cadrul activi
tății de pregătire a tineretului pen- 
tru apărarea patriei, al celei sportive 
și turistice, prețios sprijin în for
marea multilaterală a tineretului pa
triei, în făurirea profilului său mo
ral-politic.

Dezbaterile au prilejuit, totodată, 
analiza activității internaționale a 
U.T.C., a muncii politico-educative 
în rîndul tineretului vizind cunoaș
terea aprofundată a politicii externe 
a partidului și statului nostru, a ini
țiativelor de însemnătate istorică ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. A fost 
subliniată preocuparea constantă a 
U.T.C. pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare cu organi
zațiile de tineret din toate țările 
socialiste, ■ extinderea conlucrării și 
solidarității cu tineretul din mișcă
rile de eliberare națională, din țările 
în curs de dezvoltare, nealiniate, cu 
organizațiile revoluționare, progresis
te, democratice din țările capitaliste, 
în conformitate eu principiile, obiec
tivele și orientările politicii externe 
a partidului și statului nostru. S-a 
relevat, totodată, importanta deose
bită a marcării in 1985 a Anului In
ternațional al Tineretului, sub deviza 
„Participare. Dezvoltare. Pace", ini
țiativă propusă de președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acțiune de larg ecou în 
rîndurile tineretului de pretutindeni, 
ce deschide largi perspective parti
cipării mai active a tinerei generații 
la soluționarea, în interesul popoare
lor, a marilor probleme ale lumii de 
azi.

în mod unanim s-a apreciat în
semnătatea covîrșitoare a îndemnului 
adresat tineretului din România 
socialistă, din întreaga lume de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în cuvin
tarea rostită la deschiderea Forumu
lui tineretului, de a-și întări unitatea 
de acțiune, de a organiza ample 
manifestări pentru pace și dezarma
re, pentru înlăturarea pericolelor 
unui nou război, pentru edificarea 
unei lumi a prieteniei, înțelegerii și 
colaborării.

In cadrul dezbaterilor s-au făcut 
numeroase propuneri vizind perfec
ționarea muncii organelor și organi
zațiilor U.T.C. in toate domeniile de 
activitate. Numeroși participanți la 
dezbateri au subliniat necesitatea 
unei conlucrări mai strînse între 
Uniunea Tineretului Comunist și 
ministere, instituții centrale, unită
țile economice, cu alte foruri în ve
derea continuei îmbunătățiri a pre
gătirii tineretului prin muncă și 
pentru muncă, creșterii aportului său 
în toate sferele vieții economico- 
sociale,

Reafirmînd adeziunea deplină a ti
neretului la politica internă și ex
ternă a partidului și statului, vorbi
torii au dat expresie hotărîrii neabă
tute a tinerei generații de a face to
tul pentru îndeplinirea exemplară a 
importantelor sarcini stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
de a-și spori contribuția la înfăp
tuirea măreței opere de edificare a 
socialismului și comunismului pe pă
mîntul patriei.

Lucrările Congresului continuă.
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Evidențiind puternicul ecou al ma

gistralei cuvintări rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, la deschiderea Foru
mului tineretului, raportul sublinia
ză că orientările si indicațiile for
mulate cu acest prilej de conducă
torul partidului si statului nostru, 
îndemnurile calde si chemările mo
bilizatoare adresate de la tribuna a- 
cestei largi si reprezentative ma
nifestări politice se constituie într-un 
amplu și cuprinzător program de 
muncă, pentru îndeplinirea, la noi 
cote de calitate, a obiectivelor. puse 
de partid in fata tinerei generații, 
a învățămîntului superior.

In continuare este reliefat rolul 
hotăritor al secretarului general al 
partidului în înfăptuirea măreței 
opere de edificare a socialismului 
pe pămintul României, relevîndu-se 
că cele mai mari realizări din întrea
ga istorie a țării au fost înregistrate 
în ultimele două decenii, de cînd în 
fruntea națiunii noastre se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
revoluționar și vizionar care a im
primat tuturor domeniilor de acti
vitate spiritul profund științific, no
vator și dinamic care definește 
„Epoca Ceaușescu" drept cea mai 
strălucitoare perioadă din istoria pa
triei. în acest context, raportul sub
liniază că realegerea. într-o impre
sionantă unanimitate. în funcțiile su
preme de secretar general al parti
dului și de președinte al Republi
cii a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
reprezintă o puternică expresie a 
unității de nezdruncinat a întregu
lui popor în jurul partidului, al con
ducătorului său iubit.

Menționîndu-se că, în consonanță 
cu prefacerile structurale petrecute 
in societate. învățămîntul. știința și 
cultura au căpătat, în strategia con
strucției socialiste a patriei, o în
semnătate deosebită, devenind, prin 
înțeleaptă politică a partidului, e- 
lemente propulsoare ale progresului 
social. în raport se exprimă calde 
sentimente de gratitudine tovarășu
lui, Nicolae Ceaușescu pentru con
dițiile deosebite de muncă și viață 
create, pentru marile posibilități de 
afirmare de care beneficiază tînăra 
generație universitară. Bucurîndu-se 
de asemenea posibilități deosebite, 
preocuparea fundamentală a organe
lor si organizațiilor A.S.C. a consti
tuit-o desfășurarea unei activități 
susținute în direcția mobilizării stu- 
dențimii la o temeinică pregătire 
profesional-științifică. pentru forma
rea unei atitudini noi față de mun
că. pentru edificarea 
ral-politic înaintat al 
cialiști.

Raportul subliniază
lefșini;pe care îl. reprezintă, .pentru . 
școala superioară îndrumarea direc- 
tăf -și’*nemijlocită ă tovarășei-'aca-'- muncă patriotică îh proporție de 50 

la sută, obiectiv care a fost îndepli
nit și depășit.

Raportul evidențiază faptul că în
treaga activitate politico-educativă a 
asociațiilor studenților comuniști a 
fost fundamentată pe ideile de ex
cepțională importantă teoretică si 
practică din cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care au determi
nat ridicarea pe o treaptă superioară 
a întregii munci de educație politică, 
revoluționară a studenților.

tovarășului 
găsesc în 
studenți la 
activității științifice. în realizările 
obținute în activitatea productivă. în 
contribuția absolvenților la înfăptui
rea sarcinilor economico-sociale. 
Raportul menționează rolul impor
tant în stimularea eforturilor pen
tru o pregătire continuă, temeinică, 
pe care îl are întrecerea „Fiecare 
A,S.C. — colectiv de educare prin 
muncă și pentru muncă a studenți
lor".

Sînt amplu analizate preocupările 
privitoare la creșterea rolului cerce
tării științifice în procesul 
mare a viitorilor specialiști, 
niindu-se necesitatea ca în 
indicațiilor tovarășului 
Ceaușescu să se acționeze • 
multă fermitate pentru 
unei gîndiri economice i 
viitorilor specialiști. Evidențiindu-se. 
că ponderea studenților care desfă
șoară efectiv activitate științifică a 
crescut cu 10 la sută, se subliniază 
necesitatea participării unui număr

profilului mo- 
viitorilor spe-

înaltul privi-

Nicolae Ceaușescu, se re- 
rezultatele obținute de 
învățătură, in succesele

de for- 
, subli- 

epiritul 
Nicolae 

cu mai 
i formarea 
moderne a

în raport sînt amintite preocupă
rile susținute pentru îmbunătățirea 
învățămîntului politico-ideologic, 
pentru cunoașterea temeinică a teze
lor și programelor de acțiune ale 
partidului nostru, apreciindu-se că 
toate formele de pregătire politică 
au contribuit într-o măsură sporită 
la cunoașterea și însușirea de către 
studenți a politicii P.C.R., a gîndirii 
revoluționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în conformitate cu hotă- 
rîrile de partid, s-a acționat cu mai 
multă fermitate în direcția îmbună
tățirii informării politice a studen
ților.

Viziunea profund științifică, revo
luționară cu privire la rolul istoriei 
în formarea conștiinței politice a ti
nerei generații, proprie gîndirii cu
tezătoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune în raport, a im
primat 
surate 
insistă 
viitor 
A.S.C. 
modul

noi dimensiuni muncii desfă- 
în acest domeniu. Raportul 
asupra necesității ca și în 

organele și. organizațiile 
să urmărească' îndeaproape J 
în care sînt însușite și

TEXT PRESCURTAT

cîț mai mare de studenți .la activita
tea științifică pe toată durata fa
cultății.

In raport sînt prezentate progre
sele înregistrate în practica produc
tivă, îndeosebi ca urmare a preluării 
spre. soluționare de către studenți a 
unor probleme tehnico-economice 
concrete.

O deosebită atenție se acordă pre
ocupărilor manifestate de asociațiile 
studenților comuniști în direcția: 
perfecționării muncii politico-ideolo- 
gice, de educație comunistă, revolu
ționară a tinerei generații universi
tare, subliniindu-se că studențimea 
își înțelege pe deplin misiunea po
litică și socială. care îi revine, se 
preocupă asiduu de îmbunătățirea 
continuă a pregătirii sale profesio
nale și de sporirea aportului în cer
cetarea științifică și tehnologică, po
sedă un ridicat nivel de conștiință 
politică, de responsabilitate patrioti
că și civică, este profund devotată 
cauzei socialismului și comunismu
lui. în acest sens, raportul mențio
nează participarea studenților, alături 
de întregul popor, la realizarea unor 
mari obiective ale acestei epoci — 
Canalul Dunăre—Marea Neagră, sis
temele de îmbunătățiri funciare 
București-Nord. Viișoara-Nord. șan
tierele naționale Motru si Midia-Nă- 
vodari, aportul acestora în campa
niile agricole. Se arată că. în întîm- 
pinarea Forumului tineretului, 
U.A.S.C.R. s-a angajat să realizeze .

demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, a cărei impunătoare ope
ră științifică și strălucită activitate 
politică constituie pentru toți studen
ții. patriei un exemplu luminos de 
om de știință dedicat cauzei afirmă
rii tot mai puternice în lume a ge
niului creator al poporului român.

în continuare, raportul arată că 
amplele mutații petrecute. în școala 
superioară, prin transpunerea în 
viată a concepției revoluționare a

aprofundate cunoștințele privitoare la 
istoria patriei, la strategia construc
ției socialiste.

în raport este exprimată cerința 
ca asociațiile studenților comuniști 
să-și facă o datorie de onoare din 
a milita cu hotărîre pentru promo
varea fermă, în întreaga viață uni
versitară, a normelor și principiilor 
comuniste de muncă și viață, pentru 
combaterea manifestărilor neconfor
me cu etica și echitatea socialistă, 
a influenței ideologiei și propagan
dei burgheze, pornind de la îndato
rirea ca fiecare membru al orga
nizației să acționeze ca propagandist 
activ al politicii partidului, al prin
cipiilor și normelor sale de acțiune.

In raport este analizată contribu
ția publicațiilor studențești la abor
darea problemelor formării multila
terale a tinerei generații universi
tare, la educarea comunistă, revolu
ționară a studenților, la populariza
rea experiențelor pozitive existente 
în colectivele studențești. Se eviden
țiază, totodată, că este necesar ca 
revistele studențești, și în special 
cele centrale, să promoveze cu mai 
multă consecvență obiectivele majo
re ale activității asociațiilor studen
ților comuniști, creația studențească 
oi-iginală, cele mai înalte valori po
litice și morale ale societății noastre 
socialiste.

Raportul apreciază că manifestă- 
----------...__ ___ ____ __ _ . rile organizate în cadrul, Eeșțivalur _ 
acțidnîie finanțate din pîahul de' lui ârt'ei ș‘i creației studențești; în- ‘ 

scrise îh generosul cadru al Festi- - 
valului național „Cîntarea Româ
niei", s-au amplificat și diversificat, 
a crescut contribuția acestora la 
educarea studenților în spiritul ideo
logiei partidului nostru, la cultivarea 
respectului pentru marile valori ale 
culturii naționale și universale, pen
tru prețuirea trecutului de luptă al 
poporului român, pentru libertate ■ 
națională și socială, relevîndu-se că 
etapele de masă și 
recent, au cuprins

zonală, încheiate 
peste 23 000 stu-

denți reuniți în 1031 formații, 
cercuri și cenacluri.

în raport este subliniată necesi
tatea ca organele și organizațiile 
A.S.C. să militeze mai hotărît pen
tru diversificarea modalităților de 
acțiune în direcția formării orizon
tului de cultură al studenților, pen
tru stimularea eforturilor individua
le de a utiliza, pe parcursul studii
lor, marele potențial de informație 
culturală și educație artistică și 
estetică existent în centrele univer
sitare, pentru promovarea literaturii 
și artei cu un profund caracter re
voluționar, politic, formativ.

Raportul arată că, prin grija per
manentă a conducerii partidului și 
statului nostru, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, s-au îmbună
tățit continuu condițiile de muncă 
și viață ale studenților, fapt ilustrat 
atît de baza materială tot mai pu
ternică pusă la dispoziția învățămîn
tului superior, cit și de acțiunile cu 
caracter social inițiate de U.A.S.C.R.

Sint prezentate preocupările aso
ciațiilor studenților comuniști pen
tru îmbunătățirea continuă a con
ținutului educativ al muncii desfă
șurate în cele 284 cămine și 60 can
tine, pentru creșterea răspunderii 
studenților față de bunurile mate
riale ce le sînt puse la dispoziție, 
față de integrarea fermă în normele 
de conduită socială. în exigentele 
disciplinei universitare..

Raportul analizează activitatea 
sportivă și turistică, evidențiin
du-se că la întrecerile desfășurate 
în cadrul „Dacladei" au participat 
peste 80 000 studenți, extinzîndu-se 
competițiile organizate pe profiluri de 
învățămînt, precum și manifestările 
sportive de masă. Totodată, este 
amintită preocuparea pentru sporirea 
eforturilor în direcția asigurării și 
îmbunătățirii condițiilor de practica
re a exercițiilor fizice și sportului 
prin amenajarea unor baze sportive 
simple, în special în complexele stu
dențești, cuprinderea, in mai mare 
măsură, în calendarele sportive a 
unor discipline care contribuie la 
dezvoltarea armonioasă a studenți
lor. Se arată că asociațiile studen
ților comuniști au acționat pentru 
sprijinirea sportivilor de perfor
manță din rîndul studenților, mulți 
dintre aceștia eomportîndu-se strălu
cit în competițiile sportive interne 
și, în mod deosebit, la universiade.

•Asociațiile studenților comuniști 
— se arată în raport — și-au inten
sificat activitatea politico-organiza- 
torică, în scopul pregătirii multila- • 
terale pentru muncă și viață a 
studenților, pentru formarea lor 
ca specialiști-cetățeni cu înaltă 
conștiință patriotică, revoluționară. 
Sînt evidențiate preocupările pen
tru creșterea rolului și contri
buției . adunărilor generale .la mo- 
biliZâ'reă’studenților în direcția înțe
legerii responsabilităților sociale ce 
le revin, a participării lor active la 
desfășurarea în bune condiții a pro
cesului de pregătire.

în raport se arată că realizările 
cu care se înfățișează U.A.S.C.R. la 
cea de-a XIV-a Conferință sînt re
zultatul muncii desfășurate de cei 
99 240 membri, de asociațiile studen
ților comuniști sub îndrumarea și 
conducerea directă a organelor și or
ganizațiilor de partid. Sînt prezen
tate acțiunile pentru pregătirea, se-

lecționarea și promovarea cadrelor, 
pentru îmbunătățirea pregătirii poli
tice a acestora, pentru dezvoltarea 
capacității lor de a mobiliza tineretul 
universitar la înfăptuirea exemplară 
a mandatului încredințat de partid, 
în continuare, în raport se eviden
țiază modul în care asociațiile stu
dențești au colaborat cu Ministerul 
Educației și învățămîntului, cu ■ cei
lalți factori pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității de 
educație patriotică, revoluționară a 
studenților, de pregătire temeinică 
pentru muncă și viață.

Raportul face, de asemenea, o pro
fundă analiză a vieții internaționale, 
subliniind că tezele cuprinse în ma
gistralul Raport prezentat la Con
gresul al XlII-lea de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezintă temeiul 
activității pe care organizația revo
luționară a studenților este chemață 
să o desfășoare în continuare, pen
tru promovarea principiilor politicii 
externe a partidului și statului nos
tru în scopul făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte. Sînt rememorate 
momentele emoționante de înaltă 
semnificație ale conferirii, de către 
Uniunea Internațională a Studenților, 
a Medaliei de aur „17 Noiembrie" to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Raportul relevă în continuare mo
dul în care U.A.S.C.R. a. acționat 
pentru creșterea contribuției studen
țimii de pretutindeni. la încetarea 
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri concrete de dezarmare generală, 
și în primul rînd de dezarmare nu
cleară, pentru înfăptuirea aspirațiilor 
fundamentale ale umanității, promo- 
vînd raporturi de colaborare eu peste 
200 de organizații studențești din în
treaga lume.

Sînt evidențiate satisfacția și mîn- 
dria patriotică ale tuturor studenților 
pentru faptul că, Ia strălucita iniția
tivă a României, anul 1985 este, mar
cat ca Anul Internațional al Tinere
tului sub deviza „Participare, Dez
voltare, Pace".

Sînt relevate, de asemenea, nume
roasele acțiuni și inițiative ale tine
retului român, ale U.T.C., U.A.S.C.R. 
și Organizației Pionierilor pentru re
alizarea integrală a obiectivelor în- ' 
scrise în Planul de măsuri și acțiuni 
al Comitetului Național Român pen
tru A.I.T., acțiuni care se bucură de 
un larg ecou în rindurile tinerilor 
României socialiste și este adresat 
un cald apel tineretului universitar, 
organizațiilor studențești din întreaga 
lume, pentru implicarea activă în 
procesul de marcare corespunzătoare 
a A.I.T., pentru salvgardarea păcii, 
valorificarea uriașului potențial crea
tor al umanității în slujba progresu
lui și civilizației.

Se exprimă hotărîrea de a se ac
ționa și în viitor pentru desfășura
rea unei game cit mai largi de ac
țiuni comune cu cei peste 15 000 ti
neri de peste hotare care studiază în 
ța'ra'’'nOaStră. .nog â>;

Adresîndu-se,. încă, o dată, mulțu-... 
miri conducerii partidului și statului 
nostru, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
grija și atenția părintească, pentru 
încrederea permanentă pe care le 
acordă studențimii, întregului tine
ret, raportul exprimă hotărîrea tu
turor studenților de a munci fără 
preget pentru a-și spori neîncetat 

' contribuția la îndeplinirea mărețelor 
programe ale devenirii comuniste a 
patriei.

Desfășurarea lucrărilor
Vineri s-a încheiat la Palatul Marii 

Adunări Naționale cea de-a XlV-a 
Conferință a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, ale 
cărei dezbateri s-au desfășurat sub 
semnul orientărilor și indicațiilor de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică cuprinse în cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, rostită la des
chiderea Forumului tineretului, larg 
și cuprinzător program de acțiune 
pentru educarea comunistă, revolu
ționară, prin muncă și pentru muncă 
a tinerei generații din patria noas
tră, din care se desprind cu claritate 
direcțiile fundamentale ale procesu
lui de pregătire a studenților ca 
viitori specialiști de nădejde, capabili 
să contribuie într-o măsură tot mai 
mare la făurirea viitorului comunist 
al națiunii noastre.

Desfășurată timp de două zile în 
plen și în comisii pe probleme, con
ferința a stabilit obiectivele și sarci
nile ce revin asociațiilor studenților 
din toate centrele universitare ale 
țării în activitatea de formare și 
educare a studenților, astfel incit 
aceștia să-și sporească, împreună cu 
întregul tineret, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
contribuția la înfăptuirea

™i, de-al 
Partidului

partid, 
exemplară 

XlII-lea 
Comunist

a hotărîrilor celui 
Congres al. 
Român.

La lucrările 
parte tovarăși 
dului și statului nostru, membri ai 
C.C. al P.C.R., reprezentanți ai 
conducerii unor ministere, instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, secretari ai comitetelor de 
partid din centrele universitare, rec
tori ai institutelor de învățămînt su
perior, tineri muncitori.

Au luat parte, de asemenea, dele
gații ale unor organizații studențești 
de peste hotare.

în deschiderea lucrărilor în plen 
s-a anunțat că pe adresa Conferinței 
a sosit un mare număr de telegrame 
din partea unor asociații și uniuni ale 
asociațiilor studenților comuniști 
din centre universitare, institute și 
facultăți. în care, in numele tuturor 
studenților, se exprimă deplinul 
acord cu orientările și indicațiile 
cuprinse în magistrala cuvîntare a 
secretarului general al partidului, 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se dă glas sentimentelor 
de aleasă dragoste și profund atașa
ment față de conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, împreu
nă cu cele mai alese mulțumiri pen
tru minunatele condiții de învăță
tură și viață create studențimii din 
patria noastră. In același timp, stu
denții din centrele universitare se 
angajează să acționeze cu fermitate 
pentru consolidarea politico-organi- 
zatorică a U.A.S.C.R., pentru obți
nerea unor rezultate deosebite în 
întreaga activitate de pregătire pen
tru muncă și viață.

S-a făcut cunoscut, de asemenea, 
că‘pe adresa Conferinței au mai So
sit. -numeroase.mesaje ..din. partea.. 
unor organizații studențești de peste 
hotare, în care sînt formulate apre
cieri față de realizările poporului ro
mân. față de politița partidului și 
statului nostru, față de prodigioasa 
activitate internațională a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se exprimă 
dorința de extindere și adîncire a 
cooperării cu U.A.S.C.R. în direcția 
creșterii contribuției tinerei genera
ții universitare Ia lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru pace, 
dezarmare și destindere, pentru o

Conferinței
din conducerea parti-

au luat

ordine economică internațio- 
■pentru o lume mai bună și 

dreaptă pe planeta noastră.

nouă 
nală, 
mai 
pentru împlinirea nobilelor idealuri 
ale Anului Internațional al Tinere
tului : „Participare — Dezvoltare — 
Pace".

în continuarea discuțiilor generale 
pe marginea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi au mai luat cuvintul 
tovarășii : George Ciucu, adjunct al 
ministrului educației și învătămin- 
tului, Ileana Ceaușescu, președinte 
al Consiliului U.A.S.C. din Acade
mia de studii economice București. 
Costel Stan, președinte al Consiliului 
U.A.S.C. din Universitatea Galați, 
Cătălina Mirela Franciuc, vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.C. din 
Centrul universitar Iași. Alexandru 
Lilian Marton, președinte al Consi
liului U.A.S.C. 
petrol și gaze Ploiești, Anca Da. 
niela 
siliului 
de • subingineri din Oradea, 
Virtosu, reprezentantul 
la Uniunea Internațională a Studen
ților, Felicia Delia Muntean, pre
ședinte al Consiliului U.A.S.C. din 
Institutul de subingineri din Baia 
Mare, Adrian Totu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C. din Centrul uni
versitar București, Draga Iriha Că- 
runtu, președinte al Consiliului 
U.A.S.C. din Institutul de medicină 
și farmacie din Iași, Sergiu Marcu, 
președinte al Consiliului A,S.C. din 
Institutul de subingineri Pitești, 
Racz Suzana, președinte al Consiliu
lui A.S.C. din Institutul de arte 
plastice din Cluj-Napoca, Livlu Tom- 
șa, președinte al Consiliului A.S.C. 
din Facultatea de electrotehnică a 
Institutului politehnic din Timișoara, 
Angela Spătaru, președinte al Con
siliului A.S.C. din Facultatea de uti- . 
laje și ingineria produselor chimice 
a Institutului politehnic din Bucu
rești, Dan Dumitrașcu, președinte al 
Consiliului A.S.C. din Institutul de 
subingineri din Sibiu, Mirela Cîrpanu, 
președinte al Consiliului A.S.C. din 
Institutul agronomic Timișoara. Au
rel Negucioiu, rector al Universității 
din Cluj-Napoca, Delia Ulsamer, 
președinte al Consiliului A.S.C. din 
Institutul de subingineri din Sucea
va, Cristian Ioniță, președinte al 
Consiliului A.S.C. din Institutul de 
arhitectură din București, Carmen 
Teigău, președinte al Consiliului 
A.S.C. din Facultatea de tehnologie 
chimică din Institutul politehnic din 
Iași, Daniel Sitaru, președinte al 
Consiliului A.S.C. din Facultatea de 
științe ale naturii din Universitatea 
din Craiova, Emilia Cornelia Hirțe, 
vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C. 
din Centrul universitar Timișoara, 
loan Pleșciuc, președinte al Consiliu
lui U.A.S.C. din Institutul de con
strucții București, Gheorghe Iacob, 
președinte al Consiliului U.A.S.C. din 
Centrul universitar Iași, Doina A- ‘ 
driana Ionaș, președinte al Consiliu
lui U.A.S.C. din Institutul de medi
cină Timișoara, Tiberiu Nicola, rec
torul Universității din Craiova, Ma
riana Vasile,' președinteJ aî '' Consiliu- ’ * 
luj,;A.-Ș,G.‘ dip •facultatea: de, tehnolo
gia și chimia produselor alimentare ■■ 
și tehnica- piscicolă a Universită-' 
ții din Galați, Gheorghe Epuran, 
președinte al Consiliului "A.S.C. din 
Facultatea de științe economice a 
Universității din Iași, Ileana Lînaru, 
vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C. 
din Institutul de medicină și farma
cie din București, Otilian Neagoe, 
director al Casei de cultură a stu
denților din Brașov, Laurenția Savin, 
președinte al Consiliului U A.S.C.

din Institutul de
Topală,

U.A.S.C.
președinte al Con- 

din Institutul 
■Mihail 

U.A.S.C.R.

(Continuare în pag. a Vl-a)

A V-a Conferință Națională a Organizației PionierilorRAPORTUL CONSILIULUI NATIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR Desfășurarea lucrărilor

Prin grija partidului, prin contri
buția și preocuparea statornică ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit prieten și îndrumător al 
tinerei generații, ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de seamă al 
partidului și statului nostru, eminent 
om de știință, în contextul transfor
mărilor revoluționare care au avut 
loc în România, o importantă deose
bită a fost acordată dezvoltării ști
inței și culturii, creării unui sistem 
modern de învățămînt și educație.

Raportul evidențiază rezultatele 
obținute de Organizația Pionierilor, 
în conlucrare cu ceilalți factori de 
educație, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, în pro
cesul pregătirii multilaterale pentru 
muncă și viață a pionierilor, școlari
lor și șoimilor patriei din țara noas
tră.

Ca urmare a acțiunii conjugate a 
activelor pionierești și cadrelor di
dactice, s-au obținut în acești ani 
rezultate bune, media anuală a pro
centului de promovabilitate. la ni
velul țării, fiind de peste 98,5 la 
sută.. In strînsă legătură cu pregăti
rea teoretică a copiilor, consiliile și 
comandamentele pionierești s-au im
plicat îhtr-o mai mare măsură în 
organizarea pregătirii tehnico-pro- 
ductive în cadrul atelierelor școlare, 
al loturilor agricole, la întreținerea 
și recoltarea culturilor. Totodată, în 
ultimii ani, sub îndrumarea directă 
a organelor și organizațiilor de 
partid, a sporit preocuparea consilii
lor pionierești, pentru organizarea 
unor acțiuni menite să sprijine ori
entarea școlară și profesională a co
piilor, cunoașterea de către aceștia 
a specificului unor meserii de bază 
pentru economia națională.

O direcție esențială a. formării și 
dezvoltării forței de muncă și în vii
tor, așa cum prevăd documentele 
partidului, o constituie . politehniza- 
rea și integrarea strînsă a învăță- 
mintului cu necesitățile producției și 
cercetării, activitatea de creație teh- 
nico-științifică a pionierilor cunOs- 
cind o puternică intensificare, racor- 
dindu-se Ia specificul dezvoltării 
economico-sociale a localităților tă
rii. Unele dintre lucrările copiilor, 
care au fost brevetate ca, invenții 
și inovații, s-au înscris în rezolvarea 
unor probleme concrete din activita
tea economică.

Raportul arată că, pe lingă reali
zările obținute, in activitatea desfă
șurată de consiliile și comandamen

tele pionierești, în unele unități se 
mențin încă neajunsuri care diminu
ează eficiența potențialului educativ 
al Organizației de Pionieri.

Devenită o frumoasă .tradiție, 
participarea nemijlocită la muncă a 
celor mai mici cetățeni ai țării.-pio
nierii și șoimii patriei, a căpătat in 
anii care au trecut de la precedenta 
Conferință Națională a Organizației 
Pionierilor un caracter mai organi
zat și permanent prin angajamentele 
mobilizatoare pe care detașamentele 
și unitățile si le asumă și le înde
plinesc an de an, în acțiunea „'Fie
care pionier, o faptă de muncă pen
tru înflorirea patriei".

O preocupare constantă a consilii
lor și comandamentelor pionierești, 
cu ample rezonante în educarea pa
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triotică a pionierilor și școlarilor. în 
formarea idealului comunist de de
venire al noilor generații, o consti
tuie cunoașterea de către toți copiii 
patriei a vieții, operei și activității 
revoluționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit și sti
mat al României, omul care întru
chipează, cu valoare de strălucit mo
del. trăsăturile personalității revolu
ționare, care și-a dedicat întreaga 
viață cauzei poporului, clasei mun
citoare, partidului, asigurării unui 
climat de pace și înțelegere între po
poare.

La baza întregului proces de dez
voltare a conștiinței patriotice a pio
nierilor si șoimilor patriei a fost 
așezată cunoașterea trecutului glo
rios al istoriei noastre naționale. Un 
loc important în educația revoluțio
nară. patriotică a copiilor îl au acțiu
nile organizate în cadrul activității 
de pregătire pentru apărarea patriei 
și al cercurilor tehnico-aplicative de 
profil, care contribuie la dezvoltarea 
conștiinței datoriei fundamentale de 
apărare a tării, a cuceririlor revolu
ționare ale socialismului.

Raportul arată, de asemenea, că 
educarea tinerei generații în spiritul 
normelor morale proprii societății 
noastre, al idealurilor socialismului 
și comunismului, al umanismului re
voluționar, formarea si dezvoltarea 
profilului moral-politic al omului 

nou reprezintă un obiectiv esențial 
al întregii activități a organizațiilor' 
de pionieri și șoimi ai patriei. 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" constituie pentru toți copiii ță
rii un larg cadru de afirmare a ta
lentelor și aptitudinilor artistice, 
după cum competiția națională „Da- 
ciada" asigură atragerea tuturor co
piilor la practicarea sistematică și 
organizată a exercițiilor fizice, la 
inițierea celor mici în principalele 
ramuri de sport.

în continuare este înfățișată acti
vitatea Organizației Șoimii Patriei, 
creată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, expresie a grijii 
statornice pe care o acordă tinerelor 
vlăstare ale tării. Organizația Șoimii 
Patriei cuprinde. în prezent, peste 

un milion de copii în cadrul unei 
activități educative care a cunoscut, 
în perioada ultimilor ani. o îmbună
tățire continuă. perfecționîndu-și 
formele și modalitățile de acțiune In 
consens cu înaltele deziderate puse 
de conducerea partidului la baza 
educării tuturor copiilor tării.

în întreaga lor activitate, cele mai 
tinere vlăstare ale patriei se bucură 
de dragostea părintească și grija per
manentă pe care tovarășa Elena 
Ceaușescu le manifestă pentru creș
terea și formarea copiilor, pentru 
educarea lor. încă de la cea mai fra
gedă vîrstă, în spirit comunist, pa
triotic. revoluționar.

Raportul a evidențiat necesitatea 
ca organizația pionierilor, în conlu
crare cu organizațiile de tineret și 
organele de învățămînt, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, să acționeze cu fermitate 
pentru a-și spori contribuția la asi
gurarea unei calități noi. superioare 
a procesului instructiv-educativ.

Participind cu entuziasm la marile 
acțiuni pentru pace organizate în 
tara noastră, pionierii și școlarii au 
exprimat, alături de părinții lor. do
rința fierbinte de pace, hotărîrea de 
a milita prin întreaga lor activitate 
pentru aplicarea principiilor politicii 
internaționale a partidului si statu
lui. Au cîștigat un prestigiu bine
meritat și peste hotare manifestările 

tradiționale organizate anual în țara 
noastră. în cadrul Festivalului inter
național „Copiii lumii doresc pacea", 
precum și participările delegațiilor 
pionierilor români Ta acțiuni interna
ționale.

în prezent. Organizația Pionierilor 
și Comitetul Național Român pentru 
U.N.I.C.E.F. întrețin relații cu o sută 
de organizații de pionieri si copii din 
țările socialiste, din țări în curs de 
dezvoltare, cu o serie de organizații 
internaționale cu caracter progre
sist și democratic, cu Comitetele Na
ționale pentru U.N.I.C.E.F.

Marcarea în acest an a Anului In
ternațional al Tineretului, remar
cabilă inițiativă românească, sub 
generoasa deviză „Participare — 
Dezvoltare — Pace", oferă un cadru 
propice Organizației Pionierilor pen
tru a promovâ în continuare colabo
rarea și conlucrarea prietenească cu 
organizațiile progresiste și democra
tice de copii de pe toate meri
dianele.

Adoptarea „Programului activității 
Uniunii Tineretului Comunist pri
vind educarea comunistă, revoluțio
nară a tinerei generații din patria 
noastră, participarea tot mai activă a 
întregului tineret la dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, Ia înfăptuirea 
mărețelor obiective ale programului 
și hotărîrilor Congresului al XlII-lea 
al Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste, multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism" reprezin
tă un moment cu . importantă sem
nificație în accentuarea rolului și sar
cinilor care revin Organizației Pio
nierilor, pentru ridicarea la cele mai 
înalte cote a calității muncii de for
mare și educare a omului nou.

Reprezentînd voința unanimă a co
piilor țării, se spune în încheierea 
raportului, dăm glas și cu acest pri
lej hotărîrii ferme a celei mai tinere 
generații a patriei de a urma neabă
tut partidul, îndemnurile și orientă
rile secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, formulate în 
cuvîntarea de excepțională însemnă
tate rostită la deschiderea lucrărilor 
Forumului, exprimăm angajamentul 
fierbinte de a munci și învăța te
meinic, pentru a deveni demni ur
mași ai comuniștilor, făuritori con- 
știenți și entuziaști ai socialismului 
și comunismului pe pămîntul scum
pei noastre patrii, Republica Socia
listă România.

Vineri s-au încheiat lucrările, celei 
de-a V-a Conferințe Naționale a Or
ganizației Pionierilor. Au participat 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului nostru, membri ai C.C. al 
P.C.R.. reprezentanți ai unor institu
ții centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, persona
lități ale vieții noastre științifice și 
culturale.

La dezbaterile în plen au luat cu
vintul : Ana Mureșan. membru .su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președinta Con
siliului Național al Femeilor, Ciobanu 
Virgilia. delegată din județul Ialomi
ța. Tudora Mugurei.' pionier, delegat 
din județul Suceava, Stefîrcă Paula, 
delegată din județul Dolj, Florescu 
Claudiu, pionier, delegat din județul 
Dolj, Rada Mocanu, adjunct al mi
nistrului educației și invățămîntului, 
Viman loan, delegat din județul 
Satu Mare, Chiriac Dorina, pionieră, 
delegată din municipiul București, 
Chiper Augustin, pionier, delegat din 
județul Vaslui, general-maior Ale
xandru Petricean, locțiitor al șefului 
de Stat Major al gărzilor patriotice, 
Bălan Angelica, pionieră, delegată din 
județul Călărași, Mihai Dulea, vice
președinte al Consiliului Culturii, și 
Educației Socialiste, Radulovici Ilea
na, delegată din județul Hunedoara, 
Cauc Adrian, pionier, delegat din 
județul Arad. Elena Ciocan, secretar 
al C.C. al U.T.C., Șerb Mihaela, pio
nieră, delegată din județul Arad, 
Radu Voinea, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România, 
Muller Andrea, pionieră, delegată din 
județul Sibiu, Loga-Negru Marius, 
delegat din județul Cluj, Csato 
Ilonka, delegată din județul Harghi
ta, Bălășanu Adriana, pionieră, dele
gată din județul Iași, Crețu Niculina, 
delegată din județul Brașov. Mărgi
nean Alin, pionier, delegat din jude
țul Bistrita-Năsăud. Ion Gabriela, 
delegată din județul Prahova, Ionu- 
țaș Ionel, delegat din județul Sălaj, 
Iordache Nicolae, delegat din județul 
Buzău, Popescu Mihaela, pionieră, 
delegată din județul Dîmbovița, Pe- 
cheanu Lucica, delegată din județul 
Galați, Toaxen Adela, pionieră, dele
gată din județul Gorj, Seredinschi 
Claudiu, pionier, delegat din județul 
Prahova, Marian Nicoletă, pionieră, 
delegată din județul Bihor, Miloș 
Maria, delegat din județul Teleor
man, Săvescu Gabriela, pionieră, 
delegată din județul Caraș-Severin, 
Păsălău Anca, pionieră, delegată din 
județul Neamț.

Pe agenda Conferinței s-au aflat 
înscrise în aceeași zi dezbateri în 
cadrul secțiunii pionierilor si în co
misii pe domenii de activitate.

Mobilizați de aprecierile si îndru
mările secretarului general al parti
dului. cuprinse în magistrala expu
nere rostită Ia deschiderea Forumu

lui tineretului, participanții la dezba
teri și-au exprimat deplina adeziune 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, sentimentele 
de profundă dragoste si recunoștință 
fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, strălucit militant re
voluționar și patriot înflăcărat, cel 
mai apropiat prieten și îndrumător 
al tinerei generații, față de tovarășa 
Elena Ceaușescu pentru grija părin
tească cu care înconjoară zi de zi 
tînăra generație a țării.

Impresionanta cuvîntare a to
varășului Nicolae Ceaușescu. s-a 
subliniat In dezbateri, constituie un 
moment de referință în viata Orga
nizației Pionierilor și a Organizației 
Șoimii Patriei, asigurînd orientarea 
politico-ideologică a tuturor progra
melor de acțiune ale acestora, stabi
lind. totodată, obiectivele și sarcinile 
viitoare ale procesului de educare 
comunistă a tinerei generații, căile 
și modalitățile de acțiune în măsură 
să ducă la formarea și dezvoltarea 
armonioasă a celor mai tinere vlăs
tare ale tării, pe măsura exigentelor 
perioadei de profunde transformări 
revoluționare pe care cu admirație, 
respect șl legitimă mîndrie patriotică 
o numim „Epoca Ceaușescu".

Mesageri ai pionierilor și șoimilor 
patriei din toată țara, vorbitorii au 
dat emoționantă expresie gîndurilor 
de nețărmurită dragoste, de fierbin
te recunoștință fată de tovarășa 
Elena Ceaușescu. care, cu profund 
devotament pentru patrie si popor, 
veghează ca tinerele vlăstare ale 
României socialiste să învețe și să 
trăiască în chip comunist, să se îm
plinească pe toate planurile ca viitori 
constructori de nădejde ai socialis
mului în patria noastră.

Participanții la discuții au arătat 
că in intervalul dintre Conferința a 
IV-a si a V-a ale Organizației Pio
nierilor. consiliile si comandamente
le. pionierești, sub conducerea nemij
locită a organelor si organizațiilor 
de partid. în strînsă conlucrare cu 
Uniunea Tineretului Comunist, eu 
școala, familia si ceilalți factori e- 
ducaționali, au obținut rezultate bune 
în procesul de educare comunistă, 
revoluționară a șoimilor patriei și 
pionierilor. Au fost reliefate ini
țiativele. formele si modalitățile e- 
ficiente în formarea și dezvoltarea 
atitudinii înaintate fată de princi
pala îndatorire patriotică a tuturor 
copiilor — învățătura, in stimularea 
încrederii în forțele proprii, a do
rinței de autodepășire în însușirea 
cunoștințelor, pentru eliminarea ma
nifestărilor de superficialitate și 
indisciplină. în dezvoltarea interesu
lui tuturor copiilor față de realiză
rile științei și tehnicii contemporane, 
pentru stimularea participării aces
tora la activitățile de creație teh- 
nico-științifice din scoli si casele 
Pionierilor si șoimilor patriei, pen

tru mobilizarea colectivelor pionie
rești la ample acțiuni de muncă pa
triotică.

în dezbateri au fost prezentate 
forme și metode eficiente folosite 
în activitatea politico-ideologică pen
tru formarea Ia copii a conștiinței 
socialiste, revoluționare, a trăsături
lor moral-politice ale omului nou. 
în acest sens s-au evidențiat acti
vitățile inițiate în cadrul Organiza
ției Pionierilor si Organizației Șoimii 
Patriei pentru cunoașterea si înțele
gerea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, a ma
rilor transformări revoluționare în
registrate în societatea româ
nească, mai ales după Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, remareîndu-se preocuparea 
permanentă consacrată cunoașterii 
de către toți copiii patriei a vieții, 
operei și activității revoluționare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul iubit și stimat al partidu
lui și țării.

în timpul dezbaterilor s-a subli
niat importanța întăririi muncii po- 
Iitico-organizatorice a organizațiilor 
de copii și tineret din unitățile ,de 
învățămînt, reliefîndu-se, totodată, 
preocupările susținute pentru per
fecționarea stilului și metodelor de 
muncă, a sistemului de selecționare, 
promovare, instruire și perfecționare 
a cadrelor, de cunoaștere și valorifi
care a experienței înaintate, de 
întărire a conlucrării organizațiilor 
Uniunii Tineretului Comunist în ve
derea asigurării continuității proce
sului de educare comunistă, revolu
ționară a tinerei generații.

S-a subliniat în același timp ne
cesitatea intensificării preocupărilor 
Organizației Pionierilor pentru în
drumarea și sprijinirea Organizației 
Șoimii Patriei, pentru întărirea ro
lului acesteia în educarea celei mai 
tinere generații în spiritul înaltelor 
idealuri ale socialismului și comu
nismului.

Preocupați de perfecționarea con
tinuă a muncii politico-educative în 
cadrul Organizației Pionierilor și Or
ganizației Șoimii Patriei, vorbitorii 
au formulat propuneri vizînd creș
terea contribuției acestora la perfec
ționarea pregătirii școlare, diversifi
carea formelor de educație politico- 
ideologică, patriotică, revoluționară, 
moral-civică, promovarea mai largă 
a autoconducerii și democrației pio
nierești. întărirea capacității politico- 
organizatorice a detașamentelor șt 
unităților de pionieri.

Conferința a aprobat în unanimi
tate Raportul Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor. Au fost de 
asemenea aprobate Raportul Comisiei 
de cenzori și modificările la Statu
tul Organizației Pionierilor și la
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Plecarea delegației parlamentare
din Republica Populară Benin

Delegația parlamentară din Repu
blica Populară Benin, condusă de 
Romain . Vilon Guezo, președintele 
Adunării Naționale Revoluționare, 
care, la invitația Marii Adunări' Na
ționale, a efectuat o vizită în țara 
noastră, a părăsit, vineri. Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost salutați' de președintele Marii 
Adunări Naționale, Nicolae Giosan, 
de deputați.

Au fost prezenti ambasadorul 
R.P. Benin la București, Paul Kpof- 
fon, și membri ai ambasadei.

înainte de' a părăsi Capitala, pre
ședintele Adunării Naționale Revo
luționare a R.P. Benin s-a întîlnit 
cu reprezentanți ai presei române, 
împărtășindu-și impresiile din tim
pul vizitei, oaspetele a declarat : 
„Am avut onoarea de a fi primiți de 
președintele Nicolae Ceaușescu. Con
vorbirea cu președintele României 
ne-a impresionat profund. în cadrul 
întrevederii au fost abordate aspec
te esențiale ale dezvoltării colabo
rării dintre cele două, țări, corespun

zător acordurilor convenite la nivel 
înalt, și' s-a exprimat dorința co
mună de a amplifica și mai mult în 
viitor relațiile de prietenie și coope
rare dintre țările noastre.

Această vizită ne-a permis să cu
noaștem mai bine poporul român, 
realizările lui. Am fost în multe în
treprinderi, in multe unități econo
mice, unele dintre ele văzute și cu 
prilejul vizitei președintelui Repu
blicii Populare Benin în România. 
Am putut deci compara și putem 
spune că am constatat un mare pro
gres obținut de poporul român. în 
pofida conjuncturii economice inter
naționale dificile, a crizei economice 
mondiale profunde. România a do- 
bîndit rezultate care merită toată 
lauda. Felicităm poporul român, gu
vernul și partidul său. și în spe
cial pe președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru frumoasele succese înregis
trate. în afara succeselor, care ne-au 
bucurat sincer, trebuie să spun că 
ne-au impresionat ospitalitatea po
porului român, profunda prietenie 
manifestată fată de noi“.

Cronica zilei
în zilele de 16 și 17 mai a avut loc 

la Drobeta-Turnu Severin și la Kla- 
dovo (R.S.F. Iugoslavia) o întîlnire 
de lucru a. președinților celor, două 
țări, ’in Comisia mixtă româno-iu- 
goslavă de colaborare economică.

Cu . acest prilej, președinții celor 
două părți în comisia mixtă — 
Vasile Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, și Milenko Boianici, 
secretar federal pentru comerțul ex
terior — au examinat stadiul înde
plinirii sarcinilor și hotărîrilor sta

bilite la cel mai înalt nivel în luna 
februarie a.c. la București. Au fost 
convenite măsuri menite să contri
buie la dezvoltarea în continuare a 
cooperării și specializării în produc
ție între organizațiile economice din 
cele două țări, în special în ramuri 
de virf ale industriei ca electronica, 
electrotehnica, chimia de mic tonaj 
și altele S-au adoptat, de asemenea, 
măsuri cu privire Ia dezvoltarea în 
continuare a schimbului de mărfuri 
pe anul în curs, cit și pentru cincina
lul următor. (Agerpres)

A XlV-a Conferință a U.A.S.C.R.
(Urmare din pag. a V-a)
din Institutul- agronomic din Bucu
rești, Liviu Tătaru, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C. din Institutul 
politehnic Iași, Ana Baciu, șef co
misie a Consiliului U.A.S.C. din 
Universitatea Cluj-Napoca. Lorin Va- 
silovici, secretar responsabil de re
dacție al revistelor ..Viata studen
țească" . si „Amfiteatru". Daniela 
Tender,. vicepreședinte al Consiliului 
A.S.C. din Facultatea de utilaj teh
nologic a Institutului de petrol și 
gaze din 1 Ploiești. Cătălin Andronic. 
președinte, al Cohsiîiului A.S.C. din 
Facultatea de automatică a Institu
tului politehnic din București. Mi- 
hâela Maria. Roman, președinte âl 
Consiliului U.A.S.C. din Centrul 
universitar Tîr'gu . Mureș, Dumitru 
Andronâche. președinte al Consiliului 
U.A.S.C. din Institutul agronomic din 
Iași. Francisc Schmidt, secretar al 
Consiliului A.S.C. din Institutul de 
educație fizică și sport din București; 
Dumitru Matiș. președinte al Consi
liului U.A.S.C. din Universitatea din 
Cluj-Napoca, Mihail Răducu Jugă- 
naru, președinte al Consiliului 
U.A.S.C. din Institutul politehnic 
București,, Marius Țîrlea. președinte 
al. Consiliului U.A.S'.C. din Universi
tatea București,'' Aurel Idări Pop, 
secretar ăl.’Consiliului .U.A.S.C., din 
Centrul universitar Cluj-Napoca. ,

în aceeași zi au avut, loc, de ase
menea, dezbateri pe probleme în 
cadrul: următoarelor. comisii pe do
menii -de activitate: Comisia 
pentru activitatea profesional- 
științifică de integrare a învățămîn- 
tului cu producția și cercetarea ; 
Comisia pentru activitatea politico- 
ideologică, cultural-educativă și de 
presă ; Comisia pentru . activitatea 
de pregătire pentru apărarea pa
triei, sportivă și turistică ; Comisia 
pentru activitatea educativă în că
mine, cantine și de asistență socială 
a studenților ; Comisia pentru acti
vitatea organizatorică și viața in
ternă de organizație ; Comisia pen
tru activitatea internațională. ,, 4 ■

■participanții la dezbateri în plen 
și pe comisii au exprimat în, una
nimitate gratitudinea și recunoștința 
profundă a tuturor studenților pa
triei pentru condițiile excepționale 
de'muncă'și viață, de'afirmare lar
gă în toate domeniile de activitate, 
de care se bucură tineretul univer
sitar prin grija • partidului și sta
tului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrea de a 
acționa cu toate forțele pentru în
făptuirea sarcinilor ce revin 
U.A.S.C.R., tinerei generații univer
sitare din magistrala cuvîntare 
rbstită de secretarul general al 
partidului Ia deschiderea lucrărilor 
Forumului tineretului.

în cadrul Conferinței au fost ex
primate sentimentele de aleasă 
Știmă și.prețuire ale întregului tine
ret universitar fată de tovarășa Elena 
Ceaușescu. eminent'. om de știință, 
fată de' activitatea sa în conducerea 
partidului, și, statului npstru. consa
crată' dezvoltării multilaterale a 
României sociali'ste. propășirii știin
ței. culturii și,, artei.' modernizării 
școlii românești, care constituie pen
tru studenți, pentru tînăra generație 
a'tării un exemplu strălucit de slu
jire cu devotament a patriei.

In același timp, vorbitorii au re
afirmat hotărîrea de a acționa în 
continuare în vederea unirii efortu
rilor tinerei generații în lupta pen
tru înfăptuirea drepturilor și aspira
țiilor legitime care animă tineretul 
și studențimea de pretutindeni pen
tru întărirea colaborării, oprirea

agravării situației politice internațio
nale, pentru realizarea dezarmării, in 
primul rind a celei nucleare, pentru 
reluarea cursului de destindere și 
pace în întreaga lume.

Vorbitorii au făcut numeroase pro
puneri privind continua perfecționare 
a activității asociațiilor studențești, 
creșterea rolului lor în educarea 
multilaterală a tineretului uni
versitar, înfăptuirea conlucrării din
tre U.A.S.C.R. și. ceilalți factori cu 
atribuții în domeniul educării tinerei 
generații.

După încheierea dezbaterilor gene
rale, Conferința a aprobat in unani
mitate Raportul și activitatea Consi
liului U.A.S.C.R.. Raportul si activi
tatea Comisiei de cenzori. Rezoluția 
Conferinței a XlV-a a U.A.S.C.R.

Trecîndu-se la ultimul punct de pe 
ordinea de zi. Conferința a ales prin 
vot secret Consiliul și Comisia de 
cenzori ale U.A.S.C.R.. pe baza pro
punerilor de candidați desemnați de 
conferințele pe centrele universitare.

în prima sa plenară. Consiliul 
U.A.S.C.R. a ales Comitetul Executiv 
și Biroul Comitetului Executiv.

Ca președinte al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România a fost ales tova
rășul Matei Âni.

Ca vicepreședinți al Consiliului au 
fost aleși tovarășii Adrian Totu. Va- 
silica Alina Tiocan. Doina Adriana 
lonas. Luminița Călinescu. iar ca se
cretari tovarășii Mircea Crania. Cris
tian Niculescu. Maria Sultănoiu. Eu
gen Sorin Zaharia.-

Președinte al Comisiei de cenzori 
â U.A.S.C.R. a fost aleasă tovarășa 
Steluța Arhire.

Tovarășul Nicu Ceaușescu, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
care a condus ultima parte a lu
crărilor, a apreciat modul in care 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și-a îndeplinit 
sarcinile și răspunderile ce i-au re
venit din documentele de partid, din 
indicațiile secretarului general al 
partidului și a adresat felicitări pen
tru rezultatele obținute în educarea 
multilaterală, patriotică a tineretului 
universitar, in formarea revoluționa
ră a tinerilor pentru a fi construc
tori de nădejde ai socialismului și 
comunismului pe pămîntul României.

Primul-secretar al C.C. al U.T.C. a 
subliniat, totodată, sarcinile deo
sebit de importante ce revin aso
ciațiilor studenților comuniști, șco
lii românești în înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea a) Partidului Comunist .Ro
mân. a indicațiilor și orientărilor to
varășului Nicolae Ceaușescu. cuprin
se în cuvîntarea rostită la deschide
rea Forumului tineretului si a urat 
Consiliului U.A.S.C.R. nou ales, Co
mitetului executiv și Biroului aces
tuia succese în îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin.

Luînd cuvîntul, tovarășul Matei 
Ani a exprimat, in numele Consi
liului U.A.S.C.R., calde mulțumiri 
pentru, încrederea acordată și a asi
gurat conducerea partidului și statu
lui nostru, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că. Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști, în
tregul tineret universitar nu-și vor 
precupeți eforturile pentru trans
punerea în viață a indicațiilor și 
orientărilor cuprinse in magistrala 
cuvîntare rostită de secretarul . gene
ral al partidului la deschiderea Fo
rumului. tineretului, pentru a-și spori 
contribuția la înfăptuirea hotărîrilor 
celui de-al XIII-lea Congres al parti
dului.

A V-a Conferință Națională a Organizației Pionierilor
(Urmare din pag. a V-a)
Regulamentul Organizației Șoimii 
Patriei.

Participanții au adoptat in unani
mitate Rezoluția celei de-a V-a Con
ferințe Naționale a Organizației Pio
nierilor.

Cea de-a V-a Conferință Națională 
a Organizației Pionierilor a ales 
Consiliul Național , al Organizației 
Pionierilor și Comisia de cenzori, 
precum și pionierii locțiitori ai pre
ședintelui ■ C.N.O.P. desemnați de 
secțiunea pionierilor. A fost totodată 
constituită Comisia Organizației Șoi
mii Patriei’.

în prima plenară. Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor a ales 
Biroul Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor și Biroul Comi
siei Organizației Șoimii Patriei.

Ca președinte al Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor ă fost 
aleasă tovarășa Poliana Cristescu. 
Ca vicepreședinți au fost aleși to
varășii Constanta Niculescu, Oscar 
Szoke, Rodica Costache, Silviu Dan

Pavelescu. Ca președinte al Biroului 
Comisiei Organizației Șoimii Pa
triei a fost aleasă tovarășa Con
stanța Niculescu, iar ca vicepre
ședinți tovarășii Maria Bobu, Geor- 
geta Marinescu, Mihai Mircescu și 
Floarea Rodica Șovar.

Ca președinte al Comisiei de cen
zori a fost ales tovarășul Constantin 
Hărăbor.

în încheierea lucrărilor Conferin
ței, tovarășa Poliana Cristescu, pre
ședintele Consiliului Național al Or- 
'ganizâției Pionierilor, a exprimat în 
numele Organizației, al Consiliului 
Național nou ales, sentimentele de 
dragoste, gratitudine și recunoștință 
nemărginită față de partid, față de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prietenul și în
drumătorul apropiat al copiilor, 
dind glas angajamentului și hotărîrii 
pionierilor și școlarilor de a se in
tegra activ în eforturile întregii na
țiuni de ridicare a României socia
liste pe cele mai înalte culmi de 
progres și civilizație.

(Agerpres)

I

Noi acțiuni și luări de poziție j 
pentru stăvilirea cursei înarmărilor j 

j 
Danemarca se opune militarizării spațiului cosmic j

I I I

Rezoluție adoptată
COPENHAGA 17 (Agerpres). - 

Danemarca se opune amplasării de 
arme în spațiul cosmic și nu va 

ț participa la programul de cercetări
i- privind „războiul stelelor", propus 
’ de președintele Ronald Reagan — 

se arată într-o rezoluție adoptată 
de parlamentul acestei țări. Agen
ția China Nouă precizează 
vernul danez va prezentaI

I

că gu- 
această

de parlamentul țării
poziție in cadrul N.A.T.O., subli
niind că Danemarca respinge orice 
cercetări de acest fel în domeniul 
armamentelor.

Danemarca exprimă speranța că 
țările din Est și din Vest vor ajun
ge la un acord privind prevenirea 
militarizării spațiului cosmic, subli- .- 
niind că trebuie depuse eforturi în ț 
cadrul alianței atlantice în r----- ’
atingerii acestui obiectiv.

să fie folosite

scopul

I„Energiile umane 
în scopuri pașnice, productive

Potrivit agenției Associated Press, i 
Maiman a subliniat că se opune ' 
„eforturilor uriașe de găsire a unor I 
modalități de distrugere, in loc de ? 
orientare a energiilor umane spre > 
scopuri pozitive, productive". El a 
menționat că atunci cînd a făcut 
această descoperire a considerat 
improbabilă utilizarea laserului 
scopuri distructive.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Omul de știință american Ted Mai- 
man — care a brevetat, acum 25 de 
ani, in S.U.A., invenția laserului — 

: s-a declarat dezamăgit de planurile 
ț privind . utilizarea acestei descope- 
i riri științifice în scopuri militare 
1 in cadrul programului cunoscut sub 
) numele de „războiul stelelor".

\
ACCRA 17 (Agerpres). — La 

l Acera au început lucrările confe- 
rinței Consiliului Mondial al Păcii, 

ț la care participă reprezentanții a 
( 25 de țări și mișcări de eliberare 

- transmite agenția Algerie Press 
Service. Fiind a doua reuniune de 
acest fel care se ține pe continen
tul african, conferința va marca 
împlinirea a 25 de ani de la adop
tarea „Declarației cu privire la a-

Conferința Consiliului Mondial al Păcii

>-

în

și

de sine stătătoare

25r
*

cordarea independenței țărilor 
popoarelor coloniale" de către Adu
narea Generală a O.N.U.

Participanții dezbat o serie de 
probleme de stringentă actualitate, 
între care necesitatea eliminării, pe
ricolului unui război nuclear, a era
dicării apartheidului și rasismului, 
sprijinirea luptei mișcărilor de 
berare națională.

Pentru lichidarea bazelor militare străine
TOKIO 17 (Agerpres). — în apro

pierea bazei
S.U.A. de la AtsUgi au avut loc o 
demonstrație și un miting al parti
zanilor păcii. Participanții au cerut 
lichidarea bazelor militare^pmeri-

aeriene militare a

eli-

aucane din Japonia. Vorbitorii 
subliniat că prezența lor pe terito
riul țării sporește pericolul pentru 
populație în cazul apariției' unui 
conflict militar.

„Sint necesare măsuri eficiente pentru instaurarea unor

încheierea sesiunii 
Comitetului O.N.U. 

pentru decolonizare
TUNIS 17 (Agerpres). — La Tunis 

■ au luat sfîrșit lucrările sesiunii ju
biliare a Comitetului O.N.U. pentru 
decolonizare, care a examinat modul 
de transpunere în viață a Declara
ției Națiunilor Unite privind acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale, adoptată în 1960. 
La lucrări au luat parte delegați 
din partea celor 24 de state membre 
ale comitetului, precum și a unor 
mișcări de eliberare națională și 
organizații internaționale.

Participanții la dezbateri au subli
niat, în luările lor de cuvînt, nece
sitatea intensificării eforturilor co
munității internaționale și ale O.N.U. 
pentru a se pune capăt colonialismu
lui sub toate formele și manifes
tările sale, pentru materializarea 
dreptului sacru al fiecărui popor la 
libertate, independență și dezvoltare 
de sine stătătoare, fără nici un a- 
mestec din afară. Totodată, în dezba
teri s-a cerut întreprinderea unor 
acțiuni hotărîte la scară mondială 
pentru curmarea politicii inumane de 

' apartheid a regimului minoritar ra
sist de la Pretoria și pentru accesul 
neîntîrziat Ia independență al Nami
biei. ocupată ilegal de R.S.A.

Documentele adoptate Ia sesiunea 
de la Tunis a Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare vor fi înaintate 
viitoarei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. ;

S.W.A.P.O. condamnă 
manevrele R.S.A.

sesiunii
Consiliului

Intervenția reprezentantului țării noastre în cadrul 
O.N.U.D.I.

VIENA 17 (Agerpres). — La Viena 
continuă lucrările sesiunii Consiliu
lui Dezvoltării Industriale al Orga
nizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.).

Reprezentantul țării noastre a 
prezentat poziția României privind 
caracteristicile actuale 'ale raportu
rilor economice și financiare inter
naționale, necesitatea adoptării- unor 
măsuri urgente menite să asigure 
instaurarea unor relații economice, 
comerciale și financiare sănătoase, 
echitabile și durabile între toate 
țările, ca o condiție esențială pentru 
accelerarea procesului de. industria
lizare în țările în curs de dezvoltare. 
S-a subliniat că actuala sesiune a 
Consiliului O.N.U.D.I. are loc într-o 
perioadă caracterizată de incertitu
dine și tensiuni in raporturile dintre 
state, de continuarea și chiar am
plificarea crizei economice, de. es
caladarea fără precedent a cursei 
înarmărilor, ceea ce pune in peri
col pacea și securitatea in lume, 
afectează într-o mare măsură efor
turile țărilor în curs de dezvoltare 
de valorificare a resurselor mate
riale și’ umane de care dispun, de 
realizare a obiectivelor de progres 
economic și social pe care și le-au 
propus. Măsurile discriminatorii și

de țările 
externă și

protecționiste practicate 
industrializate, datoria 
ratele înalte ale dobînzilor, accesul 
limitat la cuceririle științei și teh
nologiei moderne, reducerea conti
nuă a volumului asistenței financia
re se repercutează negativ asupra 
situației țărilor in curs de dezvol
tare,1 determină 
girea decalajelor 
acestea

Datele prezentate de 
conform 
dezvoltare care, în 
8 la sută din producția industrială 
mondială, iar în 1984 11,6 la sută, 
demonstrează cit de îndepărtat estie 
obiectivul de 25 la sută stabilit pen
tru anul 2000.

România, care în ultimii 40 de 
ani a obținut rezultate remarcabile 
în domeniul industrializării, al creș
terii economice generale și al pro
gresului social — a arătat vorbitorul 
— acordă o importanță deosebită 
activității O.N.U.D.I., acționează 
pentru întărirea ’ rolului organizației 
în direcția sprijinirii 
țărilor în curs de 
acest sens, au fost 
serie de propuneri 
vind activitatea 
O.N.U.D.I.

HARARE 17 (Agerpres). — Planul 
regimului minoritar rasist din Repu
blica Sud.-Africană de a institui un 
asa-zis guvern interimar de tranzi
ție în Namibia constituie ultima în
cercare de a impune o soluție neo- 

■ colonialistă în Africa' de Sud-Vest, 
aflată sub ocupație — a declarat 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). 
Sam Nujoma. intr-un interviu acor
dat ziarului ..The Herald", din Ha
rare. în această situație, a precizat 
președintele Sam Nujoma, S.W.A.P.O. 
este hotărîtă să continue lupta îm
potriva regimului de la Pretoria și 
a ultimelor sale manevre de a im
pune un așa-zis „guvern intern" în 
Namibia.

Ziarul „The Herald" subliniază, în 
context, că. în cadrul întîlnirii cu 
Sam Nujoma. 1 primul ministru al 
Zimbabwe. Robert Mugabe, a decla
rat că tara sa va continua sprijinul 
material și moral acordat > poporu
lui namibian pentru obținerea in
dependenței sale.

ORIENTUL MIJLOCIU
menținerea Și lăr- 

economice dintre 
și statele industrializate.

' ' ’ O.N.U.D.I.,
cărora țările în curs de 

1975, dețineau

eforturilor 
dezvoltare. în 

prezentate o 
și sugestii pri- 

al viitoare

® Apel adresat parlamentelor • Luări de poziție in sprijinul 
inițiativelor „Grupului de la Contadora"

MANAGUA 17 (Agerpres). — A- 
dunarea Poporului din Nicaragua a 
adresat un apel parlamentelor tutu
ror țărilor lumii, cerindu-le să spri
jine lupta poporului nicaraguan îm
potriva embargoului nedrept impus 
de Statele Unite împotriva acestei 
țări.

Un document adoptat, în acest 
sens, cere forurilor legislative su
preme din țările Americii Latine să 
determine Congresul S.U.A. „6ă pună 
capăt încălcării propriilor sale deci
zii și principii, ca și încălcării prin
cipiilor dreptului internațional".

CIUDAD DE PANAMA 17 (Ager
pres). — Republica Nicaragua a in
vitat in mod oficial Statele Unite 
să reia convorbirile bilaterale privind 
normalizarea raporturilor dintre cele 
două țări, întrerupte unilateral de 
partea nord-americană. Invitația în 
acest sens a fost formulată de vice- 
ministrul relațiilor externe al Repu
blicii Nicaragua, Victor Hugo Tino
co, in cadrul unei conferințe de pre
să. desfășurată la Ciudad de Pana
ma. unde reprezentantul nicafaguan 
a luat parte la lucrările ultimei 
reuniuni organizate de „Grupul de 
la Contadora" în vederea soluționării 
crizei din regiunea centroamericană.

Statele Unite și Nicaragua au avut 
pină in prezent opt runde de con
vorbiri.

din Columbia. Mexic, Panama și Ve
nezuela — state membre ale „Gru
pului de Ia Contadora". — și a re
prezentanților țărilor din America 
Centrală : Costa Rica. Guatemala, 
Honduras, Nicaragua și Salvador. 
Participanții au adoptat un comuni
cat final,: în care se evidențiază că 
au fost înregistrați noi pași pe calea 
negocierilor privind instaurarea unui 
climat real , de pace, securitate și 
cooperare în America Centrală. Par
ticipanta și-au exprimat sprijinul 
față de rezoluțiile Consiliului de 
Securitate al O.N.U. și Consiliului 
Sistemului Economic Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A.) . privind 'necesitatea 
continuării eforturilor de pace ale 
„Grupului de la Contadora" și a re
luării dialogului direct dintre Nica
ragua și S.U.A. în context, a fost 
condamnat embargoul comercial im
pus de S.U.A. Republicii Nicaragua 
și s-a exprimat ideea potrivit căreia 
toate controversele internaționale 
trebuie soluționate pe căi politice, 
prin negocieri, fără ingerințe străine.

• Declarația-program a nou
lui guvern sirian • O.E.P. se 
pronunță din nou în iavoarea 
unei conferințe internaționale

DAMASC 17 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Siriei, Abdel Rauf 
Al Kassem, a prezentat în Consiliul 
Poporului 
program a 
8 aprilie, 
Expunînd 
politicii 
Kassem a exprimat hotărîrea guver
nului pe care il conduce de a ac
ționa în direcția întăririi unității ță
rilor arabe și a eliberării complete 
a teritoriilor arabe ocupate de Israel. 
El a reafirmat sprijinul tării sale 
față de eforturile Libanului de a 
depăși criza actuală,' precum și față 
de cauza palestiniană, pentru respec
tarea drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian.

Premierulț a subliniat hotărîrea 
Siriei de a contribui la consolidarea 
mișcării de nealiniere și — totodată 
— de a. întări relațiile de prietenie 
și cooperare cu țările socialiste.

Pe plan . intern a fost evidențiată, 
între, altele, importanță încurajării 
sectorului public în economie.

TUNIS 17 (Agerpres) — în cuvîn
tarea rostită la ■ Tunis, în cadrul 
unei reuniuni a conducerii politice 
și militare palestiniene. Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, s-a pronunțat din 
nou în favoarea organizării unei con
ferințe internaționale asupra Orien
tului Mijlociu cu participarea tuturor 
părților, informează agenția M.E.N., 
care citează W.A.F.A. De asemenea, 
el a propus organizarea unei confe
rințe arabe la nivel înalt care să 
dezbată problema palestiniană. 
O.E.P., a spus el, subliniază 
tanta întăririi solidarității 
arabe în vederea . "
poporului palestinian pentru 
tarea drepturilor sale legitime.

BEIRUT 17 (Agerpres). — Potri
vit agențiilor Internaționale de pre
să. în capitala , libaneză, s-a înregis
trat vineri un calm precar. înceta
rea focului intervenită joi după- 
amiază a fost, în general, respecta
tă. cu excepția unor explozii de 
grenade. în zona liniei de' demar
cație dintre cele două sectoare, de 
est' si de vest, ale Beirutului, men
ționează agenția U.P.I.. citind surse 
ale politiei, libaneze.

(parlamentul) declarația- 
noului guvern, format la 

transmite agenția SANA, 
principalele direcții ale 

externe, Abdel Rauf Ai

impor
tărilor 

sprijinirii luptei 
respec-

RANGOON 17 (Agerpres). — Co
respondență de la I. Erhan : Vineri 
s-a încheiat vizita oficială efectuată 
de tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România. în Birma- 
nia.

La plecare, pe aeroportul Mingala- 
don, din Rangoon, împodobit cu dra
pelele de stat ale celor două țări, 
tovarășul Constantin Dăscălescu a 
fost salutat de primul ministru bir- 
manez U Maung Maung Kha. Au fost 
de față persoane oficiale birmaneze.

★
în încheierea vizitei' a fost adop

tat următorul comunicat :
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a efectuat 
o vizită oficială în Birmania. în pe
rioada 15—17 mai 1985, la invitația 
primului ministru al Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane, U Maung 
Maung Kha.

Primul ministru al guvernului ro
mân și persoanele care l-au însoțit 
s-au bucurat de o primire caldă, 
prietenească din partea Guvernului 
Republicii Socialiste a Uniunii Bir
mane.

în cursul vizitei, tovarășul 
Constantin Dăscălescu..a fost primit 
de președintele Republicii Socialis
te a Uniunii Birmane, U San Yu. Cu 
acest prilej, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a fost 
transmis președintelui U San Yu un 
cordial mesaj, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și de prospe
ritate poporului birmanez prieten. 
Exprimind vii mulțumiri pentru me
sajul primit, președintele Republicii 
Socialiste a. Uniunii Birmane a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cordiale urări de sănătate și fericire 
personală,. de bunăstare și progres 
poporului român prieten.

Prim-mîniștrii român și birmanez 
au avut convorbiri oficiale, desfă
șurate într-o atmosferă cordială, 
prietenească și de înțelegere recipro
că, în legătură cu unele probleme 
de interes comun, precum și cu pri
vire la unele aspecte ale vieții in
ternaționale.

Cei doi prim-miniștri au relevat 
cu satisfacție relațiile prietenești 
existente intre România și Birmania 
și au subliniat, totodată, că sint ne- 
cesare eforturi susținute, de ambele 
părți, pentru dezvoltarea în conti
nuare a acestor raporturi, pe baze 
reciproc avantajoase.

în acest cadru, ambele părți au 
convenit să-și intensifice eforturile 
pentru a determina extinderea coo
perării economice.' în toate domenii
le de interes comun, pornind de la 
necesitățile si potențialul economiilor 
naționale ale României și Birmaniei. 
Totodată, s-a căzut de acord că este 
necesar să se facă totul pentru pro
movarea comerțului bilateral, pe 
baze stabile, de lungă durată. în 
Vederea realizării acestor obiective, 
s-a •hotiirit să fie intensificate ^con
tactele-dintre reprezentanții între
prinderilor economice din România 
și Birmania.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
că realizarea și menținerea păcii si 
securității internaționale, constituie o 
problemă de o deosebită importantă 
cu care este confruntată omenirea 
contemporană. în acest scop, ei au 
subliniat necesitatea ca toate statele

să-și bazeze relațiile dintre 
principiile respectării stricte 
pendenței și suveranității 
nale, integrității teritoriale, 
egalități în drepturi și neamestecu
lui în treburile interne.

A fost evidențiat imperativul solu
ționării tuturor conflictelor dintre 
state pe cale pașnică, fără recurgerea 
la forță sau la amenințarea cu folo
sirea forței.

Prim-miniștrii au reliefat necesita
tea urgentă a trecerii la măsuri 
eficace de dezarmare, și in primul 
rînd de dezarmare nucleară, pentru 
evitarea unei catastrofe nucleare. în 
acest 
două 
vi nd : 
ducă 
care i 
lume.

Referindu-se la situația economică 
internațională și la dificultățile pe 
care le intimpină țările în curs de 
dezvoltare, ambele părți au subliniat 
necesitatea desfășurării unor eforturi 
hotărîte. care să conducă la instau
rarea noii ordini economice interna
ționale. bazate pe dreptate, egalitate 
și avantaj reciproc. Exprimîndu-se 
profunda îngrijorare față de agra
varea situației internaționale. cele 
două părți au relevat necesitatea 

. luării unor măsuri corespunzătoare 
. care să ducă la creșterea rolului și 

eficientei O.N.U. în solutionarea pro
blemelor cu care este confruntată 
omenirea contemporană.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat satisfacția pentru convorbirile 
cordiale, prietenești avute, precum și 
convingerea că rezultatele vizitei 
primului ministru al guvernului ro
mân în Birmania constituie o con
tribuție importantă la dezvoltarea, 
în continuare, a cooperării dintre 
cele două țări.

. Primul ministru al guvernului ro
mân a exprimat sincerele sale mul
țumiri pentru ospitalitatea caldă, 
deosebită de care s-a bucurat în 
cursul vizitei în Birmania. Tovarășul 
Constantin Dăscălescu a adresat pri
mului ministru al Republicii Socia
liste a Uniuiiii Birmane. U Maung 
Maung Kha. invitația de a efectua o 
vizită oficială în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

ele pe 
a inde- 

națio- 
deplinei

context s-a relevat că cele 
țări au salutat inițiativele pri- 
trecerea Ia negocieri care să 
Ia realizarea unor acorduri de 
să poată beneficia întreaga

întoarcerea în Capitală
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al guvernului, s-a 
înapoiat, vineri seara, din vizitele 
oficiale întreprinse in Thailanda, 
Singapore, Malayezia și Birmania, 
la invitația primilor miniștri ai aces
tor țări, și din vizita, de lucru în 
Indonezia, efectuată Ia invitația 
vicepreședintelui Republicii.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
primul ministru a fost salutat de 
Ion Dincă, prim viceprim-minisțrp 
al guvernului, loan Avram, vice- 
prim-ministru al guvernului, de 
membri ai guvernului, de alte per
soane oficiale. ■'

Au fost de față Yahya Ridawari, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Indonezia, Yingpong 
Narumitrekagarn, 
afaceri ad-interim al 
Shamsudin Abdullah, 
afaceri ad-interim al 
București.

cu 
și 

cu 
Ia

însărcinatul 
Thailandei, 

însărcinatul 
Malayeziei 

(Agerpres)

r.p. polonă: Rezultate pe calea dezvoltării economiei
O cuvîntare a tovarășului W. Jaruzelski

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
Luind cuvîntul in cadrul ședinței 
Comisiei pentru reforma economică. 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, 
a subliniat că, în condițiile unei a- 
nalize' obiective a eforturilor depuse 
de la începerea, reformei, se poate 
aprecia că rezultatele obținute sint 
bune. După recesiunea economică 
puternică de la mijlocul anului 1980, 
a arătat vorbitorul. în anul 1982 a 
intervenit oprirea acesteia, iar .din 
anul 1983 au început procesele de 
creștere. De doi ani consecutiv rata 
dezvoltării economice depășește con
siderabil planul, fiind de aproxima
tiv 6 Ia sută pe an. In anul 1984, 
productivitatea muncii în industrie 
a depășit cel mai bun indicator din' 
anul 1979. A început revenirea la

nivelul anterior al consumului, se 
restabilește, de asemenea, echilibrul 
pieței, treptat se stăvilește inflația. 
Toate acestea se realizează in con,-, 
dițiile limitării puternice a importu- 

. rilor, aproximativ 25 la sută dintre 
veniturile valutare de pe urma ex
porturilor în țările capitaliste foloiri 
sindu-se pentru rambursarea- dato
riilor. Dar există și părți negative: 
— a arătat W. Jaruzelski — și dacă, 
vrem să realizăm un progres stabil 
ele trebuie lichidate grabnic, și hor 
tărit,. ’

Referindu-se Ia unele probleme ale 
raportului dintre muncă și salariza
re, vorbitorul a arătat că trebuie 
elaborat un asemenea sistem care' 
să nu lase dubii in ceea ce priveșțg- 
punerea de acord, la nivelul între
prinderilor, a retribuțiilor individua
le cu rezultatele muncii.

Se dezvoltă colaborarea între 
R.D. Germană

BERLIN
Berlin s-au încheiat vineri convor
birile dintre Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, și Denis Sassou 
Nguesso. . președintele C.C. al Parti
dului Congolez al Muncii, președin
tele R.P. Congo. Au fost examinate 
relațiile bilaterale pe linie de partid 
și de stat, modalitățile de extindere 
a acestora pe multiple planuri. Tot
odată, s-a procedat la un schimb de 
păreri asupra tinor probleme majore 
ale vieții internaționale, evidentiin- 
du-se necesitatea înlăturării perico-

17 (Agerpres). — . La
și R.P. Congo

lului unui război nuclear și salvgar
dării păcii, lichidării focarelor de 
tensiune din diverse zone ale lumii."

Comunicatul comun publicat lăj 
încheierea vizitei relevă identitatea! 
deplină a punctelor de vedere îh. 
toate problemele abordate in legă-, 
tură cu situația internațională șij 
dezvoltarea relațiilor bilaterale. Cui 
prilejul vizitei, transmite agenția! 
A.D.N., au fost semnate o serie.de. 
acorduri de colaborare între P.S.U.G.
și P.C.M., între R.D.G. si R.P. Con-: 
go în domeniile culturii, științei și: 
tehnicii.

HELSINKI 17 (Agerpres) — în ca
drul turneului pe care îi întreprinde 
în Europa. președintele Republicii 
Nicaragua, Daniel' Ortega Saavedra, 
a
cu ,... ____ _______  _____
Koivisto. într-o conferință de presă 
organizată' la sfirșitul convorbirilor, 
ministrul afacerilor externe al Fin
landei, Paavo Văyrynen, și-a expri
mat îngrijorarea în legătură cu în
răutățirea situației din America Cen- 

' trală. ca urmare a embargoului eco
nomic și comercial impus de către 
Statele Unite împotriva Republicii 
Nicaragua. Finlanda, a spus, vorbi
torul. sprijină eforturile „Grupului 
de la Contadora" privind soluționa
rea pe cale politică a situației din 
America Centrală.

Agențiile de presa 
jje scurt

avut convorbiri, la Helsinki, 
președintele Finlandei. Mauno

CIUDAD DE PANAMA 17 .(Ager
pres). — în capitala Republicii Pa
nama s-au încheiat lucrările reuniu
nii miniștrilor adjunct! de externe

ÎNTREVEDERE BERLIN.
Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., președintei^

I Consiliului de Stat al R.D. Ger- .
I mane, a primit, la Berlin, pe

Hans-Jochen Vogel, președintele

I. grupului. social-democrat din Bun
destag (camera inferioară . a 
Parlamentului vest-german) — in
formează agenția A.D.N. în timpul

I convorbirii, ei s-au pronunțat pen
tru încetarea cursei înarmărilor pe 
Pămint si în Cosmos', subliniin-

Idu-se că actuala cursă a înarmă
rilor irosește importante resurse 
necesare îmbunătățirii condițiilor 
de viată atit in țările în curs de 

! dezvoltare, cît si in țările indus
trializate. în cursul întrevederii 
s-au discutat o serie de probleme 

| importante privind relațiile dintre

R.D.G. si R.F.G.. inclusiv posibi
litățile de intensificare a relații
lor economice.

' PREȘEDINTELE EGIPTULUI LA 
ANKARA. în timpul convorbirilor 
purtate la Ankara între președin
tele. Turciei, Kenan Evren, și pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
in centrul atenției s-a aflat dez
voltarea relațiilor bilaterale. Cei 
doi șefi de stat au convenit asupra 
extinderii ariei legăturilor econo
mice bilaterale, concomitent cu 
dezvoltarea cooperării politice din
tre Turcia și R. A. Egipt.

GUVERNUL GRECIEI a refuzat 
să permită navelor care participă la 
manevrele „Distant Hammer" din 
Marea Egee să se aprovizioneze în 
porturile grecești — a anunțat Mi-

nisterul elen al Apărării. Atit timp 
cit Grecia nu ia parte la exercițiile 
N.A.T.O., ea nu va pune teritoriul 
ei sub nici o formă la dispoziția 
participanților la manevre și nu le 
va asigura alte facilități — s-a 
precizat in comunicatul ministeru
lui, citat de agenția D.P.A.

ALEGERI PREZIDENȚIALE. 
Cele două camere ale Parlamentu
lui italian se vor reuni .in ședință 
comună la 24 iunie pentru a proce
da la alegerea noului președinte al 
republicii, s-a anunțat oficial la 
Roma. Mandatul de șapte ani al 
președintelui in funcțiune, Alessan
dro Pertini (socialist), se încheie la 
8 iulie.

CEHOSLOVACIA ȘI AUSTRIA 
se pronunță in sprijinul întăririi 
cooperării internaționale, păcii și 
securității. în Europa si în lumea 
întreagă, au subliniat miniștrii de 
externe ai celor două tari. Bohus- 
lav Chnoupek și Leopold Gratz, în 
cadrul convorbirii pe care au 
avut-o la Viena. relatează agen
ția C.T.K. Cei doi miniștri au dis
cutat. de. asemenea, probleme. pri
vind dezvoltarea relațiilor bilate
rale.

CONVORBIRI LA PANMUNJON. 
La cea de-a două rundă a convor
birilor economice Nord-Sud. care 
a inceput, vineri, la Panmunjon, 
conducătorul delegației părții 
R. P. D. Coreene a propus părții 
sud-coreene instituirea unui comi
tet mixt de cooperare economică — 
arată agenția A.C.T.C. Copreședinții 
comitetului propus' ar urma să fie 
la nivel de vicepremieri.

DECLARAȚIE. Recenta inaugu
rare de către Marea Britanic a unui 
mare aeroport in Insulele Malvine 
(Falkland) compromite un even
tual proces de negociere asupra 
statutului arhipelagului — a decla
rat ministrul argentinian al relații
lor externe, Dante Caputo, în 
urma întrevederii avute, la New 
York, 
O.N.U., 
Decizia 
Caputo
malizării relațiilor între Argentina 
și Marea Britanie.

cu secretarul 
Javier Perez 
britanică — a

— se răsfrînge

general al 
de Cuellar, 
spus Dante 
asupra nor-
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