
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PROIECT
----------- LEGE

cu privire la creșterea productivității 
muncii, perfecționarea organizării 
și normării producției și a muncii

IN PAGINILE 2 ȘI 4

Anul LV Nr. 13 449 Marți 19 noiembrie 1985 6 PAGINI - 50 BANI

f PARTIDUL SI POPORUL 1
9

un singur gînd, o unică voință

Socialismul îl construim cu poporul și pentru popor. Aceasta constă în întărirea unității 
întregului popor, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, în creșterea rolului conducător 
al partidului în toate sectoarele de activitate, în unirea eforturilor întregii națiuni și în participarea 
ei conștientă la făurirea propriului destin, a viitorului său socialist și comunist.

NICOLAE CEAUȘESCU întreprinderea de mașini-unelte, accesorii și scule din Baia Mare este, prin dotarea sa tehnică modernă și 
nivelul ridicat de pregătire profesională a personalului muncitor, una din unitățile economice reprezentative ale 

județului Maramureș Foto : Sandu Cristian

în viața țării noastre, a poporu
lui român, Congresul al XIII-Iea 
al partidului s-a înscris între a- 
cele memorabile evenimente ce se 
întipăresc pentru totdeauna în con
științe. De tapt, s-a integrat între 
acele momente deschizătoare de 
drumuri noi în istorie, de ample 
și luminoase perspective. Această 
trăsătură fundamentală îi este 
conferită de faptul că, în urmă cu 
un an, înaltul forum al comuniș
tilor a stabilit intrarea într-o eta
pă nouă, superioară a procesului 
de transformare revoluționară a 
societății românești : trecerea la 
înfăptuirea obiectivelor celei de-a 
treia etape a edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României spre co
munism.

De la tribuna recentei plenare a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, în ampla și im
portanta cuvîntare pe care a ros
tit-o, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat : avem deplina încre
dere că vom putea trece la reali
zarea noului cincinal în condiții 
bune ; avem garanția că vom rea
liza hotărîrile Congresului al 
XIII-Iea al partidului. Desigur, a- 
ceastă garanție se întemeiază, întîi 
și întîi, pe înfăptuirile de pînă 
acum. Și se întemeiază pe fap
tul — de asemenea subli
niat In cuvlntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară — că avem un partid pu
ternic, o clasă muncitoare care își 
îndeplinește în bune condiții mi
siunea isțorică. de, clasă conducă
toare a societății, o țărănime și o 
intelectualitate care își îndepli
nesc în condiții bune sarcinile pe 
care Ie au în toate domeniile.

Am sărbătorit, în acest an, îm
plinirea a două decenii de la Con
gresul al IX-lea al partidului. Sînt 
două decenii ce se constituie în 
perioada cea mai rodnică din în
treaga istorie a României. în tot 
acest timp, datorită impulsului 
înnoitor pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a imprimat 
întregii vieți economico-sociale a 
țării, s-au obținut succese re
marcabile în toate domeniile Au 
fost ridicate mii și mii de edificii 
industriale — aflîndu-și o reparti

COMUNISTUL
exemplu de disciplină și exigență in îndeplinirea 

hotăririlor de partid și a legilor țârii
Marile înfăptuiri, din 

anii socialismului, impre
sionanta operă construc
tivă plămădită de întregul 
nostru popor sub condu
cerea vizionară, științifică 
a partidului comuniștilor 
demonstrează, cu puterea de 
netăgăduit a faptelor, cit 
de bogate — practic, ine
puizabile — sint resursele 
de creație ale muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor 
tării noastre, oameni li-, 
beri și stăpîni pe destinul 
lor. într-o patrie socialistă 
liberă, independentă, suve
rană. Așa se explică fap
tul că, intr-un timp isto
ricește extrem de scurt, 
s-a născut pe pămîntul ro
mânesc o economie mo
dernă, de mare complexi
tate și competitivitate, cu 
echilibre interioare solid și 
armonios structurate, ceea 
ce-i conferă o robustă să
nătate. puterea de a se 
dezvolta și perfecționa 
continuu, în pofida unui 
climat economic interna
țional destul de zbuciumat, 
minat de efectul crizelor 
de tpt felul. Au fost.. în e- 
popeea edificării acestei 
opere, ani și ani de ample 
mobilizări de energii u- 
mane și materiale, ani și 
ani de febrile, de eroice e- 
forturi pentru depășirea 
inerentelor dificultăți ale 
creșterii înfruntate pe dru
murile în întregime noi ale 
construcției unei socie
tăți care și-a înscris pe 
frontispiciu, de la început, 
ca tel suprem, bunăstarea 
omului muncitor, în lumi
na nobilelor idei de liber
tate socială și națională, 
de etică si echitate socia
liste.

In focul grandioasei bă
tălii s-a făurit noul spirit 
de muncă, socialist, s-au 
creat și s-au dezvoltat vi
guros înaltele responsabi
lități social-economice șl 
politice ale omului munci
tor. participant conștient 
la realizarea prezentului și 
viitorului său de împli
nire multilaterală. Acolo 
unde lupta este mai 'în
verșunată. acolo unde 
greutățile par de nedepă- 
sit. acolo unde, pentru în

zare echilibrată și armonioasă în 
toate județele ; noua revoluție a- 
grară, proces în plină desfășurare, 
a determinat mutații profunde in 
valorificarea pămîntului, însoțite 
de o substanțială creștere a pro
ducțiilor agricole. S-au înălțat pre
tutindeni locuințe confortabile, 
impunătoare instituții științifice, 
de învățămint și cultură, unități 
moderne de îngrijire a sănătății

oamenilor. Țara toată a devenit un 
vast șantier ; de la un capăt la 
altul al pămîntului românesc se 
muncește, se creează. Aceste rea
lizări asigură baza trainică a cu
tezătoarelor obiective pe care cel 
de-al XIII-Iea Congres al partidu
lui le-a stabilit pentru viitorul cin
cinal și pentru viitorul deceniu, 
pină la orizontul anului 2000.

Gîndind la viitor, poporul nostru 
nutrește deplina convingere că în
făptuirea cutezătoarelor obiective 
ale dezvoltării economice și sociale 
a României în perioada următoare 
stabilite de Congresul al XIII-Iea 
este strîns legată de conducerea 
sa de către partid, de continua 
întărire a unității întregului popor 
în jurul partidului, al secretarului 
său general.

Stăruie puternic în conștiința 
poporului nostru ecourile vibran

vingerea greutăților. se 
cere unirea, concentrarea 
masivă a energiilor tu
turora, acolo unde spațiile 
vaste ale viitorului soli
cită gîndirea cutezătoare, 
de exploratori îndrăzneți ai 
noului, în vederea trans
formării revoluționare a 
societății, abolo se află 
prezenti. întotdeauna, în
suflețiți de înaltă respon
sabilitate fată de intere
sul general al poporului 
comuniștii, militînd nea
bătut pentru îndeplinirea 
exemplară a politicii par
tidului în toate domeniile 
de activitate.

Ei. comuniștii, s-au dă
ruit și se dăruiesc generos 
trecînd, nu de puține ori, 
peste problemele de inte
res personal, subordonîn- 
du-și întreaga activitate 
scopului înfăptuirii operei 
socialiste și comuniste la 
care este chemată să contri
buie întreaga suflare româ
nească.

Tocmai aici. în această 
dăruire plenară pentru, iz- 
binda interesului general 
al colectivității, se află iz
vorul. puternic al încrede
rii desăvirșite a poporului 
nostru in partidul său co
munist. în membrii acestui 
partid — nucleu de energia 
vitală uriașă pentru în
treaga noastră națiune.

Comunistul, după cum de 
atitea ori a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al par
tidului. este un om care, 
în primul rînd. are înda
toriri și obligații și apoi 
drepturi. Aceasta înseam

nă că. indiferent de răs
punderile lui — fie că este 
simplu muncitor sau mi
nistru, fie că este simplu 
agricultor sau conducăto
rul unei mari întreprinderi 
sau instituții, el. comu
nistul aflat in primele rîn- 
duri ale bătăliei construc
tive, este primul dator să 
aplice întocmai hotăririle 
partidului, să asigure în
sușirea temeinică si apli
carea strictă de către toți 
cei din jur a acestor hotă- 
riri și a legilor țării. O a- 
semenea obligație a tu
turor comuniștilor și în 
primul rînd a celor ce se 
află în posturi de condu
cere decurge firesc din în
țelegerea profundă că ho
tăririle de partid, legile 
tării sînt emanația înțe
lepciunii și .voinței po
porului, că traducerea lor 
în. viată, in practică, fără 
nici o întîrziere, . servește 
numai și numai interese
lor majore ale poporului și 
că orice abatere, oricît de 
mică. de. la spiritul acestor 
hotărîri și legi înseamnă a 

. ciunti . cu ceva din inte
resele poporului, ale tării. 
De aceea apare nu numai 
ca anormală, ci profund 
dăunătoare atitudinea ce 
se mai întîlnește la urni 
membri de partid, la u- 
nele cadre de răs
pundere care, în lbc să se 
situeze în fruntea celor ce 
aplică hotărîrile și legile 
cu rigoarea, cu exigenta și 
răspunderea cuvenite, din- 
tr-uri spirit de fals , uma
nism.1 dintr-o denaturare a 
autenticului umanism, to
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revoluționar

te ale magistralului Raport pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
prezentat la Congresul al XIII-Iea. 
Pentru întregul partid, pentru în
treaga noastră națiune, acest docu
ment politic de o excepțională în
semnătate teoretică și practică are 
valoarea unui cuprinzător program 
de muncă avîntată în folosul țârii, 
iar din această perspectivă, con
ducerea de către partid, unitatea

UN AN
DE LA 

CONGRESUL 
AL XIII-LEA 

AL P.C.R.

dintre partid și popor, dintre popor 
și partid acționează ca o forță 
propulsoare spre noi orizonturi ale 
civilizației socialiste și comuniste. 
Partidul este forța care.. asigură, 
la nivelul întregii societăți, promo
varea noului, înlăturarea din viața 
socială a tot ceea ce este vechi, 
perimat și nu mai corespunde noi
lor condiții, noii etape de dezvol
tare a patriei. în strînsă unitate 
cu poporul, cu încredere deplină 
în înțelepciunea maselor, partidul 
manifestă, consecventă în consulta
rea lor sistematică, așa cum ates
tă consfătuirile pe diferite dome
nii, congresele forurilor democrației 
noastre muncitorești, revoluționa
re. Dialogul permanent cu masele 
este semnificativ ilustrat de vizi
tele de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în jude

lerează abateri Inadmisi
bile de la aceste hotărîri, 
de la legile statului. Și își 
îngăduie lucrul acesta fie 
făcîndu-se că nu văd ceea 
ce se întîmplă. fie pur și 
simplu încercînd să argu
menteze legalitatea... ile
galității.

Este evident ca ' lumina 
zilei că tolerarea atitudi
nilor care aduc risipă, to
lerarea încercărilor de a 
mistifica adevărul. ten
dințele de a acoperi nea
junsurile prin echilibris- 
tici scriptice sau verbale 
nu au nimic comun cu spi
ritul de răspundere ce tre
buie să-l caracterizeze pe 
un comunist. Dimpotrivă, 
toate acestea lezează 
profund interesele colecti
vității. Cei care se fac vi- 
novați de aceste abateri 
nu trebuie cocoloșiți, ci cri
ticați cu toată severitatea, 
trași f la răspundere pe 
măsura vinovăției lor. Lip
sa de chibzuință. indo
lența, nepriceperea se con
stituie in tot atîtia factori 
care erodează edificii con
struite cu trudă, cu efort 
și nimănui nu-i este în
găduit să le tolereze sau 
să le ascundă. ’ Cinstea 
față de el însuși, crezul lui 
însuși fată de partid, fată 
de popor îl obligă pe co
munist, indiferent de locul 
pe care-1 ocupă în ierar
hia socială, să fie întot
deauna sincer, fără ascun
zișuri. să spună întotdeau
na adevărul și numai ade
vărul. Singura atitudine
(Continuare în pag. a V-a) 

țele țării, acolo unde interesele 
construcției socialiste o cer. Acti
vitatea dg zi cu zi a partidului, a 
secretarului său general constituie 
dovada cea mai edificatoare că a 
conduce împreună cu poporul, pen
tru popor, nu reprezintă doar o 
teză cu valoare teoretică, ci un a- 
devăr cu adinei rădăcini în întrea
ga viață economico-socială a tării.

Anul care a trecut de la Congre
sul al XIII-Iea al partidului a pus 
și mai mult în lumină acest adevăr, 
prin participarea activă a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a intelec
tualității. a întregii națiuni la dez
baterea celor mai importante hotă- 
riri de partid si de stat, la condu
cerea efectivă a unităților econo
mice. științifice, de învătămînt si 
cultură; prin afirmarea tot mai pu
ternică a concepției revoluționare 
despre democrație, în care drep
turile se conjugă cu obligațiile, cu 
răspunderea de a munci, de a par
ticipa efectiv la progresul patriei.

In frunte cu un partid puternic, 
un mare și strălucit conducător, 
poporul român, făurindu-și din 
magistralele idei și orientări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
program cotidian de muncă și gîn- 
dire creatoare, este hotărît să ac
ționeze cu și mai spornic elan, cu 
încredere în puterea sa de muncă, 
pentru ridicarea României pe trep
te tot mai înalte de progres și ci
vilizație.

Acum, cînd ne mai despart nu
mai cîteva. săptămîni de sfîrșitul 
acestui an, .angajarea puternică a 
întregului nostril- popor, in deplină 
unitate in jurul partidului, de a 
transpune integral in viață hotă
rîrile >Congresului al XIII-Iea, ale 
recentei plenare a C.C. al P.C.R. 
de a îndeplini al șaptelea plan 
cincinal și a pregăti in cele mai 
bune condiții trecerea la înfăptui
rea prevederilor dezvoltării econo
mico-sociale a României în perioa
da 1986—1990 și în perspectivă, 
pînă în anul 2000, este fundamen
tată de convingerea fermă că viito
rul, de aur pe care l-au visat înain
tașii . îl edificăm prin mobilizarea 
puternică a tuturor forțelor națiu
nii, prin munca avîntată a tuturor 
fiilor patriei noastre socialiste.

TELEORMAN : 
Producție fizică 

peste plan
Desfășurînd o activitate sus

ținută pentru realizarea planu
lui la fiecare sortiment, oame
nii muncii din industria județu
lui Teleorman au livrat supli
mentar economiei naționale, în 
perioada care a .trecut din acest 
an, importante cantităti de gaze 
naturale, mijloace de automati
zări electronice și electrotehni
ce, utilaje chimice, mașini și 
utilaje pentru agricultură, în
grășăminte chimice, cherestea, 
confecții și alte produse ale 
industriei ușoare. între colecti
vele care și-au înscris numele 
la panoul de onoare al între
cerii socialiste se numără cele 
de la întreprinderea de panouri 
și tablouri electrice Alexandria, 
întreprinderea mecanică pentru 
agricultură și industrie alimen
tară Roșiori de Vede, întreprin
derea de mașini electrice Turnu 
Măgurele. (Stan Ștefan, cores
pondentul „Scînteii").

BACĂU : Livrări 
suplimentare la export

Oamenii muncii din industria 
județului Bacău vor livra pînă 
la 15 decembrie partenerilor de 
peste hotare toate produsele 
contractate pe acest an, crein- 
du-se astfel condiții ca pină la 
finele lunii să • realizeze in 
avans mărfuri prevăzute pentru 
luna ianuarie 1986. x în acest 
scop, in toate unitățile care, rea
lizează produse pentru export 
se depun eforturi susținute pen
tru realizarea și depășirea pro
ducției fizice, înnoirea și mo
dernizarea producției, îmbună
tățirea continuă a calității pro
duselor și livrarea in avans a 
unor însemnate cantități de 
mărfuri. Ca urmare, constructo
rii de utilaj chimic din Bor- 
zești, de exemplu, au realizat și 
livrat la export, de la începutul 
anului și pină acum, peste pre
vederile planului, utilaje teh
nologice în valoare de aproape 
17 milioane lei. iar muncitorii, 
inginerii și tehnicienii între
prinderii de pielărie și încălță
minte „Partizanul" din Bacău 
— mărfuri în valoare de 11 
milioane lei. Mari cantități de 
produse au livrat partenerilor 
externi, peste prevederile pla
nului, și colectivele de muncă 
de la întreprinderea mecanică 
și întreprinderea de confecții 
din Bacău. (Gheorghe Baltă, co
respondentul ,,Scinteii‘.‘).

PROGRAMUL DE AUTOCONDUCERE
Șl AUTOAPROVIZIONARE

- expresie a politicii consecvente a partidului de 
ridicare continuă a nivelului de trai al întregului popor

Congresul al XIII-Iea al P.C.R., 
definind liniile directoare ale poli
ticii partidului în etapa următoare, 
în Strînsă legătură cu realizările 
dobîndite în aplicarea Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a țării spre comunism, a deschis 
perspective luminoase în fața în
tregului popor, de natură să cana
lizeze eforturile națiunii spre în
făptuirea mărețelor sarcini de 
viitor.

în contextul preocupărilor gene
rale. pe temelia trainică a dezvoltă
rii economico-sociale a țării, a pro
greselor înregistrate în consolidarea 
bazei materiale a societății, Con
gresul al XIII-Iea a stabilit totodată 
direcțiile și orientările fundamen
tale' ale, politicii partidului în do-, 
meniul nivelului de trai, al creșterii 
calității vieții oamenilor. în Pro- 
gramul-directivă de creștere a ni
velului de trai și de ridicare con
tinuă a calității vieții, adoptat de 
Congres, se subliniază, încă o dată, 
că, și pe viitor, ca și pînă acum, 
partidul și statul nostru situează în 
centrul preocupărilor creșterea bu
năstării materiale și spirituale a în
tregului popor — telul suprem al 
politicii partidului, esența societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
care se înfăptuiește în România.

O expresie concludentă a preocu
pării statornice a partidului Și 
statului pentru satisfacerea cerin
țelor de trai ale oamenilor muncii 
o constituie Programul privind 
autoconducerea și autoaproviziona- 
rea pentru asigurarea bunei aprovi
zionări a populației cu produse 
agroalimcntare și bunuri industriale 
de consum pe perioada 1 octombrie 
1985 — 30 septembrie 1986, dezbătut 
și adoptat recent de plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu

AZI ÎNCEPE IA GENEVA MENIREA EA NIVEL ÎNALT SOVIETO-AMERICANA
__ _______ ;____________________ _________________________________________________________________

Interesele supreme ale popoarelor impun înaltă 
răspundere pentru promovarea dezarmării, 

pentru asigurarea păcii și destinderii în Europa 
și în întreaga lume

Astăzi urmează să înceapă, la Ge
neva, întîlnirea dintre secretarul ge
neral al- Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovieti
ce, Mihail Gorbaciov, și președin
tele Statelor Unite ale Americii, Ro
nald Reagan — întîlnire apreciată 
ca un eveniment de mare importan
ță al vieții politice, care polarizează 
atenția și interesul opiniei publice 
din întreaga lume.

După cum este cunoscut, România 
socialistă, secretarul general al parti
dului. președintele tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au acordat 
întotdeauna și acordă o mare 
însemnătate dezvoltării dialogului 
international, intilnirilor și con
vorbirilor la nivelul factorilor de 
conducere ai statelor. Propria 
experiență, ca și evoluțiile de 
pe arena mondială demonstrează 
din plin avantajele dialogului la ni
vel înalt, ca modalitate practică de 
acțiune care permite o mai bună cu
noaștere reciprocă a pozițiilor, de
pistarea posibilităților de apropiere 

•și înțelegere, deschiderea de per
spective spre soluționări constructi
ve ale problemelor de interes co
mun.

în spiritul acestei poziții perma
nente, principiale, România a salutat 
de la început ideea unei intîlniri la 
nivel înalt a conducătorilor Uniunii 

tn pagina a V-a luări de poziție și scrisori de la cetățeni: .

„Salutăm cu căldură Apelul Marii Adunări Naționale, chemare la spirit 
constructiv și responsabilitate pentru promovarea dezarmării și destinderii"

nist Român și votat de Marea Adu
nare Națională. Prin întregul său 
conținut, prin orientările, sale. Pro
gramul privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea se constituie în
tr-o componentă de bază a strategiei 
de înfăptuire în viată a prevederilor 
Congresului al XIII-Iea în dome
niul nivelului de trai, al creșterii 
gradului de civilizație a societății 
noastre. Faptul că acest program 
s-a aflat înscris pe ordinea de zi a 
înaltelor foruri de partid și de stat, 
împreună cu celelalte documente 
economice și legislative de bază 
pentru dezvoltarea de viitor a tării 
— Planul național unic, Planul fi
nanciar. Bugetul de stat — demon
strează, totodată, relația nemijlocită 
ce există între producție și consum, 
între crearea și asigurarea ‘bazei 
materiale a societății, a posibilită
ților de satisfacere a cerințelor de 
aprovizionare ale populației.

Elaborat pe baza indicațiilor și 
orientărilor secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Programul prevede creș
terea desfacerilor și asigurarea 
stocurilor necesare,- diversificarea 
sortimentală și îmbunătățirea nive
lului tehnic si calitativ al produse
lor, care să acopere la un nivel co
respunzător nevoile de consum ale 
populației. în concordantă cu posi
bilitățile economiei naționale, cu 
rezultatele dobîndite In sfera pro
ducției materiale.

Potrivit sarcinilor stabilite de 
secretarul general al partidului. 
Programul situează în centrul aten
ției sporirea producției agricole, ve
getale și animale, cantitățile de 
produse agroalimcntare destinate 
desfacerii către populație fiind 
fundamentate pe cerințele alimen
tației științifice, diferențiate după 
structura populației și specificul

Sovietice și Statelor Unite ale Ame
ricii, cu atît mai mult ținîndu-se 
seama de ponderea și rolul ce revin 
celor două state pe arena mondială, 
ca și de împrejurările deosebit de 
complexe ale vieții internaționale 
actuale.

într-adevăr. Întîlnirea dintre con
ducătorii celor două țări are loc în- 
tr-un moment în care viața inter
națională se caracterizează printr-o 
situație gravă, de deosebită încorda
re. Intensificarea cursei înarmărilor, 
îndeosebi nucleare, amplasarea noi
lor rachete în Europa, riscurile creă
rii a noi tipuri de arme au creat 
primejdii fără precedent pentru con
tinentul european și pentru întreaga 
lume, au făcut să crească pericolul 
unui nou război mondial, care, în 
actualele condiții, s-ar transforma 
inevitabil într-o catastrofă nucleară 
ce ar duce la distrugerea întregii ci
vilizații umane, a înseși condițiilor 
existenței vieții pe planeta noastră. 
Omenirea, s-ar putea spune, se află 
la o răscruce a existenței sale, opri
rea cursei înarmărilor, eliminarea 
primejdiei nucleare și salvgardarea 
păcii impunîndu-se ca problema 
fundamentală a epocii contempo
rane.

Evidențiind răspunderea deosebită 
ce revine în această situație Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale Ame

local. Aprovizionarea fiecărui județ 
și localități se va face pe baza — și 
în proporțiile — realizării producți
ilor planificate, cu respectarea în
tocmai a prevederilor legii privind 
asigurarea în primul rînd a fondu
lui centralizat de stat, precum și a 
fondului local de consum, răspun
derea pentru îndeplinirea acestor 
sarcini și încadrarea în cantitățile 
fixate pentru consumul propriu re
venind consiliilor populare, ca or
gane ale autoconducerii teritoriale, 
în același timp. în vederea îmbună
tățirii aprovizionării municipiului 
București și a unor centre muncito
rești au fost stabilite unitățile agri
cole care au obligația să livreze in
tegral pentru aceste localități canti
tățile înscrise in Programul de au- 
toconducere" șl autoaprovizionare."

Pe linia măsurilor de natură să 
stimuleze preocuparea fiecărei uni
tăți admlnistrativ-teritoriale. pentru 
sporirea resurselor locale de 
bunuri de consum se înscrie 
și măsura de a se stabili pe 
fiecare județ — așa cum s-a in
dicat la plenara C.C. al P.C.R. — 
numărul de animale și greutatea la 
care să fie sacrificate, creindu-se 
astfel posibilități ca. prin creșterea 
greutății la tăiere, să se obțină can
tități suplimentare de produse des
tinate aprovizionării locale.

în legătură cu fondul de mărfuri 
agroalimentare pentru perioada ur
mătoare, Programul de autocondu- 
cere și autoaprovizionare prevede 
față de perioada anterioară volume 
superioare la toate categoriile de 
produse. Totodată, în vederea di
versificării ofertei de mărfuri agro
alimentare sînt stabilite măsdrl 
pentru toate unitățile de producție, 
datoare să realizeze o gamă sporită 
(Continuare în pag. a IV-a)

ricii, ca mari puteri nucleare, în 
fața propriilor popoare și a întregii 
omeniri, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia, în cuvlntarea rostită la 
plenara C.C. al P.C.R. : „Fără În
doială că această întîlnire are o 
mare importantă In actualele îm
prejurări, avind în vedere faptul că 
cele două mari puteri dețin aproape 
totalitatea armelor nucleare și că, 
deci, ele în primul rînd trebuie să 
treacă la reducerea substanțială a 
armelor nucleare — și de-o parte, și 
de alta — la oprirea militarizării 
Cosmosului. Sperăm că, la această 
întilnire, se va acționa cu toată răs
punderea fată de interesele tuturor 
popoarelor, ale păcii, ale civilizației 
noastre — și se va ajunge la înțele
geri corespunzătoare, reciproc accep
tabile".

în lumina acestui imperativ, în
tâlnirea dintre conducătorii celor 
două țări reprezintă, indiscutabil, un 
moment de excepțională însemnăta
te, poate chiar unic, pentru angaja
rea unui dialog constructiv în direc
ția dezarmării și păcii. Iată de ce 
țara noastră consideră că interesele 
fundamentale ale celor două țări, ca 
și interesele vitale ale tuturor țări
lor lumii, cer. să se facă totul pen
tru ca în cadrul întîlnirii să se ajun-
(Continuare în pag. a V-a)
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PROIECT

LEGE
cu privire la creșterea productivității muncii, perfecționarea organizării

si normării
9

producției si a muncii
9 4

ff

Se dă publicității proiectul Legii cu privire la creș
terea productivității muncii, perfecționarea organiză
rii și normării producției și a muncii.

Propunerile, observațiile și sugestiile la acest pro
iect de lege se vor înainta Marii Adunări Naționale.

înfăptuirea obiectivelor prevăzute 
în Programul Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism, a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, im
pune accentuarea laturilor calitative 
ale dezvoltării economiei românești, 
valorificarea superioară a muncii so
ciale, creșterea productivității mun
cii în toate sectoarele de activitate, 
în vederea sporirii venitului națio
nal și, pe această bază, a nivelului 
de trai al poporului.

Realizarea acestor obiective cere 
din partea ministerelor, celorlalte 
organe centrale și locale, a centra
lelor, întreprinderilor, a unităților 
de cercetare științifică, inginerie 
tehnologică și de proiectare o preo
cupare permanentă pentru introdu
cerea pe scară largă a progresului

tehnic, a cuceririlor științei în toate 
domeniile de activitate, pentru apli
carea celor mai noi forme și metode 
de organizare și normare a produc
ției și a muncii, perfecționarea pre
gătirii profesionale a personalului 
muncitor.

Oamenii muncii, în calitatea' lor 
de proprietari, producători și bene
ficiari ai bunurilor materiale, sînt 
direct interesați și răspund de utili
zarea completă, eficientă a dotării 
tehnice, a forței de muncă și a 
timpului de lucru, de creșterea mai 
puternică a productivității muncii și 
sporirea avuției naționale, sursă si
gură a ridicării calității vieții între
gului popor.

în scopul perfecționării cadrului 
juridic în acest domeniu,

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege:

CAPITOLUL I

Creșterea productivității muncii
Art. 1. — Creșterea permanentă a 

productivității muncii constituie fac
torul hotăritor al valorificării supe
rioare a muncii sociale în toate do
meniile de activitate, dezvoltării in
tensive a economiei naționale, spo
ririi rapide a venitului național și 
ridicării, pe această bază, a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Art. 2. — Ridicarea continuă a 
productivității muncii impune pro
movarea pe scară largă a progresu
lui tehnic, îmbunătățirea neîntrerup
tă a organizării producției și a mun
cii, asigurarea normării științifice a 
producției și a muncii, creșterea ni
velului pregătirii profesionale a 
personalului muncitor.

Art. 3. — Sarcinile de creștere a 
productivității muncii se stabilesc pe 
baza planului național unic de dez-

voltare economico-socială 
tuie obligații permanente 
prinderilor, unităților de 
științifică, inginerie tehnologică și 
de proiectare, centralelor, ministere
lor și celorlalte organe centrale și 
locale.

Art. ,4. — Creșterea productivității 
muncii se fundamentează pe bază de 
programe anuale și de perspectivă, 
elaborate de întreprinderi, centrale, 
ministere, alte organe centrale și lo
cale, care cuprind măsuri concrete 
cu privire la introducerea și extin
derea progresului tehnic, perfecțio
narea organizării producției și mun
cii, ridicarea nivelului de calificare 
a personalului 
îndeplinirii și 
planificați.

SECȚIUNEA 1

șl consti- 
ale între- 
cercetare

muncitor, în vederea 
depășirii indicatorilor

tehnic
Art. 5. — Promovarea progresului 

tehnic in toate sectoarele economiei 
naționale se realizează prin afirma
rea revoluției tehnico-științifice, va
lorificarea celor mai noi cuceriri 
ale științei, introducerea și extin
derea tehnologiilor avansate, a me
canizării și automatizării, a electro- 
nizării, robotizării și cibernetizării 
proceselor de producție.

Art. 6. — Consiliul Național pen-1 
tru Știință si Tehnologie coordonează 
și răspunde de întreaga activitate 
de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și de introducere a pro
gresului tehnic. în vederea aplicării 
cuceririlor științei si tehnicii în toa
te ramurile si domeniile activității 
economico-sociale.

Ari. 7. — Unitățile de cercetare

a pieselor, subansam- 
introducerea si

Introducerea progresului
standardizare
blelor. produselor, 
generalizarea tehnologiilor tipizate
de mare productivitate, cu consumuri 
reduse de manoperă, materii prime, 
materiale, combustibili si energie ;

e) asimilarea si introducerea în fa
bricație. în fiecare ramură de acti
vitate. a unor produse noi si moder
nizate cu performante tehnice ridi
cate. competitive pe plan mondial ;

f) dezvoltarea accelerată a bazei 
energetice prin Identificarea si valo
rificarea in condiții de inaltă efi
cientă a. resurselor noi de energie ;

g) perfecționarea tehnologiilor, uti
lajelor și instalațiilor necesare recu
perării integrale si reintroducerii în 
circuitul economic a tuturor catego
riilor de resurse energetice sl mate-

științifică. inginerie tehnologică si de riale refolosibile ; 
proiectare. împreună cu întreprinde
rile. centralele, ministerele, cele
lalte organe centrale și locale sînt 
obligate să acționeze pentru introdu
cerea progresului tehnic. în 
pal, prin :

a) dezvoltarea accentuată a 
rilor și domeniilor de înaltă 
citate care asigură valorificarea su
perioară a. materiilor prime si a 
forței de muncă ;

b) proiectarea si realizarea de ma
șini. utilaje si instalații cu perfor
manțe tehnico-funcționale ridicate, 
de înaltă productivitate, care să asi
gure reducerea substanțială a consu
murilor materiale si energetice, pre
cum și a efortului fizic al persona
lului muncitor ;

c) ridicatea nivelului tehnic al 
producției prin introducerea electro
nicii si microelectronicii, a automa
tizării complete, folosirii roboților, a 
dispozitivelor și aparaturii moderne 
de măsură si control ;

d) creșterea gradului de tipizare sl

princl-

ramu- 
tehni-

la nivelurile și ritmurile de creștere 
a productivității muncii in principa
lele ramuri și activități 
producției materiale.

(2) Nivelul indicatorilor 
vității muncii și ai forței

> și ritmurile de

(2) Programele prevăzute la alin. 
(1) vor cuprinde, totodată, mijloa
cele și fondurile necesare aplicării 
măsurilor, urmărindu-se permanent 
folosirea la maximum 
existente, creșterea 
1 000 lei fonduri fixe.

Art. 31. — Proiectele 
de creștere a productivității muncii 
elaborate de întreprinderi și centrale 
se supun dezbaterii și aprobării adu
nărilor generale ale oamenilor mun
cii. iar cele elaborate de ministere si 
celelalte organe centrale și locale, 
organelor de conducere colectivă ale 
acestora.

Art. 32. — Comitetul de Stat al 
Planificării. Ministerul Muncii și Di
recția Centrală de Statistică, împre
ună cu ministerele economice, sint 
obligate să ia măsuri pentru îmbu
nătățirea permanentă a sistemului 
de determinare, fundamentare și ur
mărire a productivității muncii și 
extinderea numărului de produse la 
care se stabilesc sarcini de producti
vitate exprimate in unităti naturale, 
natural-convenționale 
muncă.

Art. 33. — Comitetul 
Planificării. Consiliul 
tru Știință și Tehnologie si Ministe
rul Muncii. împreună cu ministerele 
economice, verifică 
rilor productivității 
in documentațiile 
noile obiective de 
rind ca acesta să fie mai ridicat de
ci t cel 
milare 
pentru 
iectați.

Art. 34. — Ministerele. celelalte 
organe centrale și locale, centralele 
și întreprinderile vor asigura, la toa- • 
te locurile de muncă, condițiile teh
nice și .de organizare avute în vedere 
la elaborarea programelor de creș
tere a productivității muncii și vor 
urmări aplicarea la termenele stabi
lite și cu eficienta prevăzută a tu
turor măsurilor înscrise in program.

normativelor de muncă unificate, se 
vor elabora si aplica, potrivit pre
vederilor prezentei legi, norme si 
normative de muncă corespunzătoare 
acestor condiții. în termen de două 
luni unitatea va aduce la cunoștința __ _ _
organului elaborator al normelor de precum

„ acestora pe ansamblul economiei, pe 
ramuri, in profil teritorial și depar
tamental. se stabilesc prin plan, in 
strictă concordanță cu prevederile 
acestuia referitoare la producție, cer
cetare științifică, resurse de muncă, 
pregătirea personalului și punerea în 
funcțiune a noilor obiective de in- 

' vestiții.
Art. 28. — Titularii de plan asigură 

defalcarea pe unităti a sarcinilor de 
creștere a productivității muncii 
aprobate prin planul național unic 
de dezvoltare economico-socială si 
stabilesc măsurile de realizare a 
acestora, in condițiile utilizării cit 
mai raționale a bazei tehnico-mate- 
riale și a personalului, îmbunătățirii 
structurii și limitării acestuia la 
strictul necesar, urmărindu-se creș
terea ponderii personalului cuprins 
in activități productive.

Art. 29. — Activitatea de planifi
care și realizare a productivității 
muncii se desfășoară pe baza pro
gramelor de creștere a productivi
tății muncii în toate întreprinderile, 
centralele, ministerele și celelalte or
gane centrale și locale, cu partici
parea nemijlocită a oamenilor 
muncii.

Art. 30. — (1) Programele de creș
tere a productivității muncii cuprind, 
pentru fiecare etapă, măsuri concre- 

______________ te, stsîns corelate cu sarcinile înscri- 
că'"este” obligatorie 'în'"cazurile"în se în planurile si programele privind 
care :

a) se introduc In producție noi 
procese de muncă,

_ tehnologii sau alte 
organizatorice care 
ficarea consumului 
sar executării produselor, operații
lor, lucrărilor sau serviciilor, dacă 
noul consum de muncă poate fi de
terminat imediat. în aceste cazuri, 
noile norme de muncă, se aplică 
odată cu schimbarea condițiilor de 
lucru;;

b) se modifică consumul de mun
că necesar efectuării operațiilor, lu
crărilor sau serviciilor, în urma 
aplicării unor măsuri tehnice și or
ganizatorice, ale căror efecte nu se 
pot determina imediat, dar se acu
mulează treptat, precum și în urma 
perfecționării pregătirii profesiona
le și a creșterii deprinderilor în 
muncă ale majorității lucrătorilor, 
datorită executării repetate a ace
lorași operații sau lucrări. în aces-

, te cazuri, normele de muncă se mo
difică anual, pe baza programelor 
aprobate de adunările generale ale 
oamenilor muncii din unități-;

c) se constată că normele de mun
că au fost greșit fundamentate sau , 
au fost elaborate 
vederilor legale, 
mele de muncă 
data constatării.

prime, materialelor șl extinderea 
pachetizării, paletizării, conteineri- 

. zării, transcontainerizării și a altor 
sisteme moderne de transport ;

h) perfecționarea activității de în
treținere și reparații în vederea 
creșterii duratei de funcționare între 
două reparații și modernizarea, în 
cadrul lucrărilor de reparații, a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor ;

i) elaborarea și aplicarea unor re
gimuri optime de funcționare a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor ;

j) proiectarea 
muncă și 
tente la 
muncă, in 
rametrilor 
produselor

k) organizarea corespunzătoare a 
locurilor de muncă, folosirea inte
grală a timpului de lucru, întărirea 
ordinii și disciplinei în producție, în 
vederea creșterii eficientei activi
tății ;

l) dimensionarea optimă a subu
nităților, compartimentelor, colecti
velor de lucru și stabilirea formelor 
de cooperare în muncă ;

m) organizarea și âxtinderea lu
crului la mai multe mașini ;

n) organizarea activității in schim
buri și asigurarea asistenței tehnice 
pe fiecare schimb ;

o) aplicarea celor mai eficiente

rele de activitate, proiecte de orga
nizare a producției si a muncii, care 
să conducă la o eficientă maximă 
în fiecare unitate socialistă si la 
scara întregii economii naționale.

Art. 11. — Perfecționarea organi
zării producției si a muncii în fie-: 
care unitate se realizează. în prin
cipal. prin :

a) extinderea concentrării si spe
cializării întreprinderilor, integrarea 
producției si perfectionarea cadrului 
de cooperare si conlucrare între uni
tățile economice :

b) aplicarea celor mai eficiente 
metode, tehnici, procedee și forme 
de organizare a producției și a 
muncii ;

c) utilizarea deplină a mașinilor,
- utilajelor, instalațiilor și suprafețelor 

de producție existente, 
carea corespunzătoare 
schimburile a liniilor 
tehnologice, instalațiilor 
lor și dotarea cu mașini și utilaje a 
spațiilor productive nou construite ;

d) pregătirea și programarea co
respunzătoare a producției, pe baza 
documentației tehnice de fabricație, 
elaborate în raport cu nivelul de 
înzestrare tehnică a unităților ;

e) asigurarea dotării cu 
pozitive și verificatoare, 
de. măsură și control a 
utilajelor și instalațiilor, 
locurilor de muncă ;

f) aprovizionarea ritmică cu ma- forme, metode și mijloace de control 
terii prime, materiale, semifabricate 
și cu energie a locurilor de muncă 
în cantitatea și de calitatea prevă
zute în documentațiile tehnice și în 
programele de producție ; recupe
rarea energiei reziduale, 
resurselor refolosibile șl 
consumurilor neproductive

g) organizarea rațională 
tații de transport uzinal, de 
nipulare și depozitare a t.~l

noilor procese de 
perfecționarea celor exis- 

nivelul fiecărui loc de 
condițiile respectării pa- 
tehnologici și ai calității

din sfera

prin încăr- 
în toate 

și utilajelor 
și agregate-

scule, dis- 
cu aparate 
mașinilor, 

a tuturor

reciclarea 
reducerea

a activl- 
’! ma- 

materiilor

al calității produselor, operațiilor, 
lucrărilor, cu respectarea provederi- 
lor legale in acest domeniu ;

p) asigurarea funcționării mașini
lor, utilajelor și instalațiilor in con
dițiile respectării normelor de teh
nica securității si igiena muncii, eli
minarea noxelor 
care influențează 
sonalului muncitor 
tate a acestuia.

și a altor factori 
randamentul per
și starea de sănă-

muncă unificate condițiile tehnice si 
organizatorice create. în vederea îm
bunătățirii în mod corespunzător a 
normelor de muncă unificate.

Art. 20. — Unitățile de cercetare 
Științifică, inginerie tehnologică si de 
proiectare sînt obligate să stabileas
că si să înscrie în notele de comandă 
sau în cartea tehnică, după caz. ca
pacitățile si normele de producție, 
pentru obiectivele de investiții, ma
șini. utilaje si instalații, numărul de 
mașini care trebuie deservite de un 
muncitor, consumul de muncă pe 
produs, precum si necesarul de per
sonal pe întreprindere, secții, atelie
re si locuri de muncă.

Art. 21. — Sarcinile de muncă nor
mate se înscriu în fisele tehnologice, 
foile de lucru în acord, planul de 
muncă sau alte documente similare 
întocmite odată cu organizarea acti
vității sau lansarea producției. Răs
punderea pentru corecta stabilire a 
sarcinilor de muncă normate revine 
personalului de normare si de spe
cialitate care le-a calculat si 
cat. desemnat de organul de 
cere colectivă al unității.

Art. 22. — (1) Normele de 
se reexaminează anual sau 
cîte ori intervin modificări în des
fășurarea procesului de producție, 
pentru a fi' permanent puse de a- 
cord cu noile condiții tehnice, teh
nologice. și de organizare a produc
ției și a muncii.

(2) Modificarea normelor de mun-

verifi- 
condu-

muncă 
ori de
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mașini, utilaje, 
măsuri tehnico- 
conduc la modi- 
de muncă nece-

producti- 
de muncă, 
creștere a

a capacităților 
producției la

programelor

și unități de

de Stat al 
Național pen-

nivelul indicato- 
muncii propus 
tehnice pentru 

investiții, urmă-

ce se va realiza în unități si- 
existente în anul prevăzut 
atingerea parametrilor pro-

h) extinderea mașinilor speciali
zate. a mașinilor agregat si liniilor 
automate de prelucrare la operațiile 
cte bază ale proceselor de producție;

i) modernizarea liniilor si instala
țiilor tehnologice existente prin apli
carea de soluții tehnice care să asi
gure creșterea performantelor con- 
structiv-funcționale ale acestora.

Art. 8. — (1) La proiectarea noi
lor obiective de investiții si produse, 
precum și la elaborarea de noi teh
nologii trebuie să se adopte soluții 
tehnice cu performante la nivelul 
celor mai bune realizări din tată sau 
pe plan mondial ori superioare 
acestora.

(2) Se interzic proiectarea, omolo
garea si introducerea in producție a 
unor mașini, utilaje si instalații, 
tehnologii de fabricație si producție 
care nu asigură randamente supe
rioare celor existente, costuri de 
producție mai reduse si un nivel 
ridicat de competitivitate la export 
a produselor.

SECȚIUNEA A 2-A
Organizarea producției și a muncii

Art. 9. — (1) Organizarea produc
ției si a muncii trebuie să asigure 
valorificarea cu maximă eficientă a 
potențialului tehnic. material si 
uman. în concordantă cu cerințele 
concentrării, integrării producției, 
ale specializării unităților, întăririi 
ordinii si disciplinei în toate sectoa
rele de activitate.

(2) Organizarea producției și a 
muncii se va asigura încă din faza 
de proiectare. Odată cu proiectarea 
noilor obiective de investiții sau de 
dezvoltare si modernizare a celor 
existente, a proceselor de fabricație, 
a produselor noi sau modernizate, se 
va elabora si proiectul de organizare 
a producției si a muncii, care cu
prinde t fluxul tehnologic, ampla
sarea utilajelor, transportul intern 
al materiilor prime, materialelor.

si 
de 
pe 
in

produselor, organizarea locurilor de 
muncă, a pregătirii si controlului 
fabricației, nivelul producției 
productivității muncii, normele 
producție, consumul de muncă 
produs, forța de muncă necesară
structură pe meserii, in concordantă 
cu capacitățile de producție si pa
rametrii tehnico-economici proiec
tați.

Art. 10. — Ministerele, celelalte 
organe centrale și locale, centralele, 
întreprinderile, unitățile de cerceta
re științifică, inginerie tehnologică și 
de proiectare sînt obligate să asigu
re perfectionarea permanentă a or
ganizării producției si a muncji. co
respunzător celor mai moderne me
tode utilizate în tară si De olan 
mondial, să elaboreze si să aulice 
unitar. în toate ramurile si sectoa-

Art. 12. — (1) Normarea produc
ției și a muncii trebuie să asigure 
utilizarea integrală a capacităților de 
producție la parametrii tehnico-eco- 

■nomici stabiliți prin proiectele de 
execuție și tehnologice pentru toate 
mașinile, utilajele și instalațiile din 
dotare, folosirea eficientă a forței de 
muncă.

(2) Normarea producției și a mun
cii constituie un element esențial 
pentru aplicarea principiului co
interesării materiale a oamenilor 
muncii, a principiului socialist de 
retribuire în raport cu munca pres
tată și rezultatele obținute.

Art. 13. — (1) în cadrul activității 
de normare a producției și a muncii 
se stabilesc norme de muncă funda
mentate științific, in strînsă concor
danță cu dotarea tehnică, cu formele 
noi de organizare a producției și a 
muncii și cu sarcinile de creștere a 
producției și a productivității munc.i.

(2) Normele de muncă se exprimă, 
In funcție de caracteristicile proce
sului de producție sau ale activității 
la care se aplică, sub formă de nor
me de producție, norme de timp și 
norme de personal.

Art. 14. — (1) Normele de produc
ție se aplică în mod generalizat in 
toate unitățile economice din indus
trie, construcții., agricultură, trans
porturi și din celelalte sectoare ale 
economiei naționale și trebuie să asi
gure volumul producției și producti
vitatea fizică a muncii programate 
pentru fiecare loc de muncă.

(2) în condițiile in care, datorită 
specificului activității, sarcinile de 
muncă pentru unele operații, lucrări 
sau servicii nu pot fi măsurate sub 
formă de norme de producție, aces
tea se exprimă prin timpul de muncă 
real necesar pentru executarea ope
rațiilor, lucrărilor sau serviciilor res
pective, sub formă de norme de 
timp.

(3) Pentru procesele de producție 
la care organizarea și desfășurarea 
muncii se fac in colectiv, sarcina de 
muncă normată va cuprinde și nor- . 
ma de personal prin care se stabi
lește numărul strict necesar de per
sonal pe meserii, funcții și nivel de 
calificare.

Art. 15. — Normele de muncă pen
tru procese de producție si activități 
economice, sociale, culturale, cerce
tare științifică, inginerie tehnologică 
și proiectare de utilaje si pentru 
investiții, care, sg regăsesc in mai 
multe unităti. precum si pentru pro
cese de muncă tipizate, se elabo
rează ca norme de. muncă unificate 
ne 'economie, oe minister, alt organ 
central sau local, ori unificate pe 
grup de unități.

Art. 16. — Normele de muncă se 
aplică in mod obligatoriu in toate 
domeniile de activitate si pentru toa
te categoriile de personal si consti
tuie instrument de determinare a 
necesarului de personal pe meserii, 
funcții si niveluri de calificare.

Art. 17. — (1) Normele de muncă 
se elaborează de personal de specia
litate tehnic-productiv. cu o temei
nică pregătire în domeniul organiză
rii si normării producției si a mun
cii. cu participarea muncitorilor, 
maiștrilor, inginerilor și altui perso
nal de specialitate din unitate.

(2) Normele de muncă se dezbat 
în consiliul oamenilor muncii al uni
tății.

Art. 18. — Aplicarea normelor de 
muncă în unităti se face după încu-

noștiintarea si instruirea personalu
lui muncitor cu privire la conținutul 
acestora, precum si după însușirea 
proceselor tehnologice, a metodelor 
de muncă ce se vor aplica.. La apli
carea normelor de muncă se vor 
asigura, baza materială și fondurile 
necesare realizării condițiilor tehni
ce si organizatorice avute in vedere 
la elaborarea normelor de muncă.

Art. 19. — (1) In situațiile în care 
pentru asigurarea condițiilor tehnice 
și organizatorice prevăzute in nor
mele de muncă unificate sînt nece
sare noi investiții sau dezvoltări ale 
capacităților de producție, lucrări de 
reamplasare a unor mijloace de pro
ducție. proiectarea si executarea 
unor dispozitive speciale, perioada 
de asigurare a acestor condiții se 
stabilește pe bază de grafic aprobat 
de ministerul sau organul central ori 
local ierarhic superior.

(2) In unitățile in care condițiile 
tehnice si organizatorice s-au modi
ficat si sint superioare celor care au 
stat la baza elaborării normelor sau

cercetarea și dezvoltarea tehnologică, 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al producției, reducerea cheltuielilor 
materiale și de producție, sporirea 
gradului de valorificare a materiilor 
prime, materialelor, combustibililor 
și energiei, urmărindu-se creșterea 
eficientei economice a întregii munci 
sociale.

CAPITOLUL III
• 1 •

Atribuții și răspunderi în domeniul 
creșterii productivității muncii, 

perfecționării, organizării și normării 
producției și a muncii

SECȚIUNEA 1
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cu
In
se

încălcarea pre- 
acest caz, nor- 
modifică de la

Perfecționarea pregătirii profesionale 
a personalului muncitor

Art. 24. — Perfecționarea pregătirii 
profesionale .se face diferențiat pe 
categorii de personal in raport cu 
specialitatea, nivelul de pregătire, 
funcția deținută in cadrul procesului 
de producție, urmărindu-se însu
șirea cunoștințelor necesare realiză
rii sarcinilor de muncă șl de pro
ducție la cel mai înalt nivel calita
tiv. in timpul optim necesar și cu 
minimum de efort fizic.

Art. 25. — (1) Activitatea de per
fecționare a pregătirii profesionale a 
personalului muncitor trebuie să 
asigure cunoașterea de către fiecare 
om al muncii a tehnologiilor noi și 
modernizate, a caracteristicilor teh
nice de funcționare a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor nou introduse, 
a dispozitivelor si elementelor de 
modernizare a celor existente, pre
cum șl a modului de folosire, re
glare, întreținere și reparare a aces
tora, cunoașterea și utilizarea în 
mod corespunzător a sculelor și 
aparatelor de măsură și control 
specifice proceselor de producție.

(2) Prin perfecționarea pregătirii 
profesionale se va urmări, totodată, 
cunoașterea și însușirea de către 
personalul muncitor a formelor mo
derne de. conducere și organizare a 
unităților, subunităților și locurilor 
de muncă.

(3) Pregătirea personalului munci
tor se face pe profile largi, care să 
permită obținerea unei calificări su
plimentare. in vederea deservirii mal 
multor mașini și utilaje sau a rein
tegrării rapide in activitate în cazul 
schimbării locului de muncă.

locăle si se 
prin urmă-

de muncă,

cadrul

perfec- 
periodică a

Art. 23. — (1) Ridicarea continuă a 
pregătirii tehnico-profesionale a 
personalului din toate domeniile de 
activitate se realizează în strînsă 
concordanță cu cerințele progresului 
tehnic, cu gradul ridicat de tehni
citate al mașinilor, utilajelor și al 
produselor, cu formele superioare de 
organizare a producției și a muncii.

(2) Perfecționarea pregătirii pro
fesionale a personalului muncitor se 
desfășoară in întreprinderi, alte 
unități socialiste, centrale, ministere, 
alte organe centrale si 
realizează, in principal, 
toarele forme :

a) instruire la locul
sub controlul șefului direct ;

b) cursuri organizate in 
unității sau in alte unități ;

c) programe personale de 
ționare cu verificarea 
cunoștințelor asimilate ;

d) stagii de practică și specializare 
tn unitatea proprie, ori In alte uni
tăti.

(3) Ministerele, centralele, între
prinderile, unitățile de cercetare și 
învățămînt vor lua măsuri, potrivit 
legii, pentru asigurarea pregătirii 
profesionale a personalului munci
tor in structură pe meserii șl spe
cialități și perfecționarea continuă a 
acesteia, corespunzător exigențelor 
revoluției tehnico-științifice contem
porane, gradului de înzestrare teh
nică a tuturor ramurilor economiei 
naționale cu utilaje și instalații de 
înaltă tehnicitate, extinderii automa
tizării. cibernetizării și robotizării 
producției, precum și sporirii com
plexității proceselor economice.

CAPITOLUL II

Planificarea și urmărirea realizării 
sarcinilor de creștere 

a productivității muncii
Art. 26. — Stabilirea nivelurilor 

productivității muncii și urmărirea 
realizării acestora se desfășoară in 
raport cu cerințele dezvoltării eco
nomiei naționale, pe baza planului

național unic de dezvoltare economi
co-socială.

Art. 27. — (1) In planul național unic 
de dezvoltare economico-socială se 
înscriu distinct obiectivele referitoare

Atribuțiile și răspunderile organelor 
de conducere colectivă și a personalului 

din conducerea întreprinderilor, centralelor, 
ministerelor, celorlalte organe centrale și locale 

populare si președinții 
atribuții

principale :
si asigură realizarea 
creștere a Droduc- 

la nivelul sarcinilor

strictă a 
sarcinile

organizare a producției si a 
elaborate de unitățile de cer- 
stiințifică. Inginerie tehnolo- 
de proiectare, precum și de

cu producția prevăzută a se 
in condițiile îndeplinirii ni- 
planificat al productivității 

: asigură redistribuirea în

Art. 35. — Consiliul oamenilor 
muncii, biroul executiv al acestuia 
si directorul din întreprinderi si ce
lelalte unităti economice au urmă
toarele atribuții

a) elaborează 
programelor de 
tivitătii muncii
stabilite în Dlan si al normelor de 
consum de muncă pentru toate pro
dusele din nomenclatorul unității :

b) analizează periodic si raportea
ză în adunarea generală a oamenilor 
muncii asupra modului in care se 
realizează programele de măsuri 
pentru creșterea productivității mun
cii si modificarea normelor de 
muncă :

c) răspund de aplicarea proiecte
lor de 
muncii 
cetare 
gică si
aplicarea măsurilor proprii de per
fecționare continuă a organizării 
producției si a locurilor de muncă ;

d) răspund de aplicarea normelor 
de producție, de timp si de perso
nal stabilite si de asigurarea con
dițiilor tehnice si organizatorice 
care au stat la baza elaborării aces
tora ;

e) răspund de încadrarea în numă
rul de personal planificat si de res
pectarea normativelor specifice 
pentru toate categoriile de personal, 
de corelarea — în perioada de plan 
— a numărului de personal ne ca
tegorii 
realiza 
velului 
muncii
alte activități productive a persona
lului devenit disponibil,:

f) răspund de încadrarea strictă în 
normele de consum de muncă pe 
produse si grupe de produse apro
bate prin planul national unic de 
dezvoltare economico-socială :

g) asigură respectarea disciplinei 
tehnologice si folosirea integrală a 
timpului de lucru. întărirea ordinii 
si disciplinei la fiecare loc de 
muncă ;

h) asigură perfectionarea pregătirii 
profesionale a personalului munci
tor si utilizarea eficientă a tuturor 
categoriilor de personal.

Art. 36. — Consiliul 
muncii, biroul executiv 
si directorul general din
unitățile asimilate, consiliul de con
ducere si biroul executiv din minis
tere si celelalte organe centrale, mi
nistrul sau conducătorul acestora, 
precum si organele executive ale

oamenilor 
al acestuia 
centrale si

consiliilor 
acestora, au următoarele 
principale :

a) răspund de încadrarea 
unităților din subordine în
de creștere a productivității muncii, 
în consumurile de muncă normate 
pe produse si grupe de produse, pre
cum si de promovarea si generali
zarea celor mai eficiente metode de 
organizare a producției si a muncii, 
a tehnologiilor de mare productivi
tate. cu un consum redus de mano
peră. materii prime, materiale, com
bustibili și energie :

bl stabilesc, pentru unitățile sub
ordonate. măsuri privind înnoirea si 
modernizarea producției, a muncii si 
a tehnologiilor, creșterea gradului de 
mecanizare si automatizare, maio- 
rarea corespunzătoare a normelor de 
producție si reducerea consumului 
de manoperă.- în strînsă concordan
tă cu nivelurile si ritmurile de creș
tere a productivității muncii de la 
o etapă la alta, fără sporirea efor
tului fizic al personalului muncitor,

c) răspund de elaborarea si apli
carea proiectelor de organizare știin
țifică a producției si a muncii, a 
programelor de creștere a producti
vității muncii si a planului de nor
mare a muncii ;

d) controlează respectarea cu stric
tețe. in unitățile subordonate, a tu
turor regulilor de ordine si discipli
nă a muncii si iau măsuri pentru 
desfășurarea în bune condiții a în
tregii activități :

e) elaborează și aprobă norme de 
muncă unificate pe grupe de între
prinderi, pe minister și pe economie, 
potrivit competențelor. acestora ;

f) asigură elaborarea de norme de 
producție odată cu proiectarea mași
nilor, utilajelor și instalațiilor, teh
nologiilor, produselor noi sau moder
nizate, in condiții de eficiență eco
nomică, productivitate ridicată șl 
costuri de producție reduse, compa
rabile cu cele mai bune realizări din 
țară sau pe plan mondial ;

g) răspund de calitatea normelor 
de producție, de timp și de personal 
elaborate și aplicate in unități, pre
cum și de asigurarea condițiilor teh
nice și organizatorice stabilite odată 
cu elaborarea acestora ;

h) controlează și sprijină între
prinderile subordonate pentru reali
zarea la termen a proiectelor de or-

a 
a

ganizare științifică a producției și 
muncii, a programelor de creștere
(Continuare în pag. a IV-a)
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Un an de la Congresul al XIII-lea al partidului

PERMANENTA SPIRITULUI REVOLUȚIONARSi

„Congresul al XIII-lea marchează trecerea la cea de-a treia 
etapă a realizării Programului partidului. Obiectivul funda
mental al cincinalului 1986-1990 îl constituie continuarea fermă 
a politicii de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a patriei noastre spre comunism".

NICOLAE CEAUȘESCU

Țara se află în față unui 
nou drum de muncă eroi
că. Peste numai citeva 
săptămini va incepe cel 
de-al optulea cincinal al 
României socialiste, în 
care, sub adinca înriurire 
a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea — de la a cărui 
desfășurare se împlinește 
azi un an — vom urca noi 
trepte pe drumul socialis
mului multilateral dezvol
tat, spre comunism. Este o 
etapă superioară de înain
tare pe calea progresului și 
prosperității, o etapă ce 
dezvoltă spiritul nou, re
voluționar, pe’ care l-a de
clanșat in urmă cu două 
decenii Congresul al IX- 
lea al partidului,

în politica Partidului 
Comunist Român acest con- 
gres-eveniment a avut ca
racterul unui salt calitativ 
revoluționar, determinat de 
profundele schimbări de 
viziune pe care le-a pro
movat gindirea de largă cu
prindere științifică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
— sub a cărui conducere 
înțeleaptă poporul român 
a obținut în ultimii 20 de 
ani — perioadă intrată de
finitiv în conștiința națiu
nii noastre drept „Epoca

Ceaușescu" — cele mai 
bogate realizări din întrea
ga sa istorie.

Forța care a propulsat 
continuu poporul nostru in 
toți acești ani pe drumul 
unor victorii fără prece
dent a constituit-o. fără în
doială. afirmarea spiritului 
revoluționar, care a gene
rat încrederea poporului in 
propriile sale capacități 
creatoare, bizuirea pe efor
tul propriu. Descătușind 
energii, mobilizînd plenar 
potențialul creator al con
structorilor noii societăți, 
spiritul revoluționar s-a 
dovedit drept pîrghia pu
ternică prin care mersul 
nostru înainte s-a accele
rat, dobindind un suflu 
mai puternic, mai viu.

Acestei imense forțe de 
progres care este spiritul 
revoluționar. Congresul al 
XIII-lea îi conferă noi di
mensiuni. ridicîndu-1 
trepte noi, superioare de 
manifestare, în deplin 
acord cu obiectivele și sar
cinile ce le implică trece
rea la cea de-a treia eta.oă 
a realizării 
partidului.
Recenta 

rostită de.
Nicolae Ceaușescu la ple-

pe

Programului
euvi n ta te 
tovarășul

nara C.C. al P.C.R. consti
tuie o remarcabilă contri
buție la adîncirea înțelege
rii esenței spiritului revo
luționar in etapa actuală, 
a cărei expresie cotidiană 
înseamnă muncă plină de 
răspundere desfășurată Sub 
semnul exigențelor sporite 
ale noului, ale zilei de 
miine, exemplară împlinire 
a datoriilor civice, un mod. 
superior de înțelegere, dar 
mai ales de acțiune, in di
recția valorificării depline 
a resurselor de care dispu
nem. Prin potențarea spi
ritului revoluționar la care 
cheamă cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
aceasta capătă valoarea 
unui program de muncă 
capabil să asigure mobili
zarea conștientă a eforturi
lor creatoare ale întregului 
popor.

Care sînt, din perspectiva 
obiectivelor pe care le-a 
formulat Congresul al 
XIII-lea, reprezentările 
concrete ale spiritului re
voluționar în viitorul cin
cinal ? RindurUe ce urmea
ză propun citeva ipostaze 
ale spiritului revoluționar, 
devenit . o permanență in 
societatea socialistă româ
nească.

.Jn crearea unei economii moderne
In noua etapă pe care o 

deschide Congresul al 
XIII-lea, spiritul revoluțio
nar apare ca un proces de 
ample acumulări a ceea ce 
evoluția noastră eeori'oinico- 
socială are mai durabil, 
mai reprezentativ, de con
tinuitate a ceea ce repre
zintă ideal peren, aspirație 
legitimă, năzuința seculară 
a poporului român. In anii 
viitorului cincinal vom trăi 
și vom corțsți'ui intr-un 
"timp de mări ifatisformâri, 
într-o epocă de tot mai pu
ternică afirmare a celei de 
a doua revoluții industria
le, care pune in ecuații noi 
evoluția forțelor de. pro
ducție ale; societății.

A fi revoluționar în aces- 
te condiții înseamnă înain
te de orice să-ți faci un 
crez din lupta neslăbită 
pentru făurirea unei eco
nomii de înaltă eficientă, 
in care precumpănitoare să 
fie reproducția lărgită de 
tip intensiv — condiția ho- 
tăritoare. decisivă pentru 
trecerea României de la 
stadiul de țară socialistă in 
curs de dezvoltare la sta
diul de țară mediu dezvol
tată din punct, de vedere 
economic și social. Numai 
atingind o asemenea treap
tă de dezvoltare. România 
va putea să devină la 
sfirșitul acestui mileniu o 
tară dezvoltată din toate 
punctele de vedere. Aceas
ta înseamnă dăruire fără 
preget în muncă pentru a 
asigura modernizarea struc
turii producției industriale, 
prin creșterea cu prioritate 
a ramurilor de inaltă teh
nicitate. care valorifică 
superior materiile prime, 
resursele energetice și 
munca socială . și asigură 
promovarea largă a pro
gresului tehnic, o competi
tivitate ridicată a produse
lor românești pe piața ex
ternă.

A fi revoluționar înseam
nă a milita și acționa per
manent pentru asigurarea 
unei dezvoltări armonioase 
și echilibrate a tuturor ra
murilor economiei națio
nale. in ansamblul căreia 
se situează pe primul plan 
realizarea unui raport op
tim între industrie și agri
cultură, lărgirea bazei

materiienergetice și de 
prime.

A fi revoluționar 
nă să faci tot ce 
de tine pentru moderniza
rea mijloacelor de muncă, 
ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al acestora, in
troducerea continuă și -ge
neralizarea., rapidă a teh
nologiilor avansate, extin
derea mecanizării, automa
tizării și robotizării. _ ,___ n_______ ___ _____

A fi revoluționar inseam-' alzXlII.-lea în care .trebuie 
nă să âșezi la temelia fie- ■'« ™'s«_
cărei zile de muncă efortul 
tenace și pasionat pentru 
gospodărirea și valorifica
rea cu inaltă răspundere a 
avuției aflate in dotare, 
prin utilizarea cu maxi
mum de randament a ca
pacităților. economisirea 
strictă și valorificarea su
perioară a materiilor pri
me. combustibililor și ener
giei, recuperarea și refolo- 
s.irea resurselor rezultate 
din procesele de producție 
și consum, 
turiior de 
deosebire 
materiale ; 
garea luptei cu timpul prin 
folosirea cu maxim randa
ment a fiecărui minut de 
lucru.

A fi revoluționar, în per
spectiva viitorului cinci
nal. inseamnă deopotrivă 
să te angajezi cu toată 
energia in bătălia pentru 
înfăptuirea noii revoluții 
agrare, proces • economico- 
social de o deosebită com
plexitate privind transfor
marea generală a felului de 
muncă, 
dire, al 
de pe 
unei 
care să satisfacă din plin 
necesitățile de consum ale 
întregului popor, precum si 
alte, cerințe ale dezvoltării 
economiei naționale : noua 
revoluție agrară impune o 
inaltă 
modul 
fiecare 
bogata 
care dispun unitățile agri
cole socialiste, un efort 
neslăbit pentru realizarea 
neabătută a programului de 
.irigații și îmbunătățiri 
funciare, de creștere a po
tențialului productiv al pă- 
mintului. prin extinderea

inseam- 
depinde

reducerea cos- 
producție. cu 

a cheltuielilor 
înseamnă ciști-

de viață si de gin- 
oamenilor muncii 
ogoare, realizarea 

producții agricole

exigență față de 
in care sînt folosite 

palmă de pâmint. 
Zestre tehnică de

chimizării și mecanizării 
complete a lucrărilor agri
cole. aplicarea largă a cu-

ceririlor științei agrozoo
tehnice — condiții obliga
torii pentru o agricultură 
intensivă, i 
ductivitate 
șezată pe 
industriale.

Trăind in 
revoluții 
ce. afirmarea spiritului re
voluționar implică promo
varea susținută a științei și 
tehnicii, a celor mai recen
te cuceriri ale cunoașterii 
umane in absolut toate do
meniile vieții economico- 
soeiale. Știința fiind o re
dutabilă forță de progres a 
lumii contemporane, este 
firesc, este necesar ca o 
permanentă formă de exis
tență a spiritului revoluțio
nar să fie asociată acțiunii 
consecvente pentru crearea 
tuturor condițiilor de afir
mare si dezvoltare a știin
ței, ca formă esențială de 
descoperire și afirmare a 
noului.

Spirit revoluționar în
seamnă deopotrivă curaj și 
inițiativă din partea oame
nilor de știință în aborda
rea marilor probleme ale 
dezvoltării noastre econo
mice și sociale, efort asiduu 
pentru dezlegarea a noi 
și noi taine ale naturii si 
universului, pentru îmbo
gățirea cu noi realizări a 
tezaurului cunoașterii 
ințifice universale.

A fi pătruns de spirit 
voluționar va. trebui să 
semne miine un efort spo
rit în direcția creșterii 
competenței profesionale, 
ambiția creatoare de a îm-

de inaltâ pro- 
și eficientă, a- 
baze moderne,

epoca unei noi
tehnico-științifi-

bogăți și înnoi continuu 
cunoștințele proprii, de a 
stăpini mai bine domeniul 
respectiv de activitate.

în lumina documentelor 
adoptate de Congresul al 
XIII-lea, spirit revoluțio
nar inseamnă. totodată, 
larga deschidere spre noul 
din sfera activității proprii, 
spre inițiativă, spre' 
cutezătoare.

tin resurse 
producției,. 
valorificare

1 proprietății

ști-

re- 
in-

î ideea 
mâi generoasă 

de creștere a 
de sporire 
superioară 
socialiste. în

seamnă investiție de gîridi- 
re, neodihnă creatoare, 
pentru ca în anii ce vin 
orice lucru să fie făcut mai 
bine, mai repede, mai eco
nomic decit azi. cu adincă 
inriurire asupra calității, 
productivității muncii și 
eficientei întregii activități 
economice.

Afirmarea spiritului re
voluționar in munca de zi 
cu zi trebuie înțeleasă nu 
ca pe o valoare în sine, ci 
ca un avanpost 
în bătălia pentru 
nivelului de trai 
rioada viitorului ___ ,__
N-am primit nimic in dar. 
Tot ceea ce avem astăzi a 
fost obținut numai și numai 
prin muncă fără preget 
care a impus dăruire, pa
siune și adeseori chiar re
nunțări. sacrificii. Congresul 
al XIII-lea a deschis o 
perspectivă nouă creșterii 
nivelului de trai, perspecti
vă ce se va împlini numai 
printr-o 
întregii 
strucția 
cialiste.

și
a

redutabil 
creșterea 
în pe- 
cincinal.

angajare deplină a 
națiuni în con- 

economiei so-

...în conducerea vieții sociale
Intre domeniile relevate 

cu pregnantă de Congresul 
'șă^Se afirme puternic'spiri
tul revoluționar se înscrie 
și cel al perfecționării 
conducerii vieții economico- 
sociale.

In acest domeniu, spiritul 
revoluționar semnifică îna
inte de orice exercitarea cu 
maximă eficientă a rolului 
conducător politic al parti
dului. Departe de a fi o ce
rință abstractă, el se mate- 

' rializează în efortul de 
cuprindere unitară de către 
fiecare organizație de 
partid a tuturor probleme
lor și sectoarelor de activi
tate. pentru a asigura func
ționarea lor armonioasă, 
perfectionarea stilului de 
muncă, cunoașterea si res
pectarea neabătută a legilor 
tării si hotăririlor de partid, 
înlăturarea la timp a tot 
ceea ce este vechi și nu 
mai corespunde actualei 
etape de dezvoltare, a con
tradicțiilor si greutăților 
care se ivesc inevitabil în 
procesul de edificare a unei 
opere de amploarea celei in 
care este angajat poporul 
nostru. .Lupta pentru nou 
trebuie să fie o permanen
tă stare de spirit, pornind 
de la realitatea. subliniată 
adeseori de secretarul gene
ral al partidului, că 
lismul nu este un 
triumfător, ci un drum de 
muncă și luptă revoluționa
ră". Spiritul revoluționar 
implică, așadar, ca pe un, 
dat fundamental, spiritul

fiecărui comu- 
depinzînd înde- 

. către partid a 
de centru vital 
de nucleu de la 

să iradieze

„socia- 
marș

critic, curajul de a apune 
.pe . nume, lipsurilor.. defi
cientelor, neajupsurilor. tă
ria de a analiza și stabili 
corect cauzele lor. Sint ce
rințe și îndatoriri care tre
buie să se regăsească la ni
velul fiecărei organizații de 
partid, al 
nist. de ele 
plinirea de 
rolului său 
al națiunii,
care trebuie 
lumina și căldura necesare 
dinamizării întregii socie
tăți.

Militînd pentru afirmarea 
mai puternică a rolului 
conducător al partidului, 
autenticul revoluționar tre
buie să lupte pentru creș
terea și mai puternică a 
rolului statului in planifi
carea. organizarea . 
ducerea unitară a întregii 
activități economico-sociale. 
pe baza planului național 
unic. In spatele acestei teze 
de amplă cuprindere se 
află statornicul efort menit 
să deschidă cimp larg de 
acțiune inițiativei tuturor 
creatorilor de bunuri mate
riale. să stopeze excrescen
țele birocratismului, să dea 
conținut si finalitate depli
nă aplicării noului meca- 
nism economico-financiar. 
autoconducerii și autoges- 
tiunii muncitorești, prin 
care toate colectivele- de 
oameni ai muncii — în cali
tate de proprietari, produ
cători și beneficiari — să-și 
asume răspunderea comună, 
deplină, asupra gospodăririi

si con-

și dezvoltării unității în 
. care lucrează, atit.in. pro

priul lor folos, cât si al. 
societății în ansamblul său. 
Este aceasta una dintre 
ipostazele'esențiale ale spi
ritului revoluționar, prin 
care se va asigura creșterea 
participării active a . mase
lor la dezvoltarea și 
apărarea proprietății socia
liste — condiția fundamen
tală a creșterii continue a 
nivelului de trai âl poporu
lui, a asigurării prosperită
ții națiunii noastre, a in
dependenței și suveranității 
patriei.

Deschizînd o nouă per
spectivă evoluției raportu
lui stat-partid. Congresul al 
XIII-lea a propus și un tip 
complex de activist politic, 
ca expresie, superioară a 
spiritului reyoluționar. In 
această viziune, căreia re
centa cuvintare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara C.C. al P.C.R. îi 
aduce noi și valoroase 
nuanțări, menirea primor
dială a comunistului, indi
ferent că se află la strung 
sau în funcția de ministru, 
este aceea de a pune tot
deauna mai presus de orice 
interesele partidului, ale 
poporului, cauza socialis
mului. de a fi primul la da
torie. acolo unde este mai 
greu, dovedind intrahsigen- 

de abnegație si 
în îndeplinirea 

partidului 
legilor tării.

tă. spirit 
sacrificiu 
hotărîrilor 
aplicarea
cinste și disciplină.

Și 
de

în întărirea democrației socialiste
„Sîntem o familie de a- 

proapș- 23 de milioane 
de . oameni“ spunea la

recenta plenară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Senti
mentul de mare și unită

familie pe care îl degajă 
astăzi imaginea națiunii 
noastre socialiste se dato-
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Sub imboldul exemplului personal al secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, anii de după Congresul al IX-lea au impus un nou stil de muncă și 
conducere în activitatea economico-socială, de permanentă legătură cu făuritorii bunurilor 
materiale și spirituale, chemați să participe la adoptarea tuturor hotărîrilor și deciziilor de 
importanță majoră pentru desfășurarea construcției socialiste. (Aspect din timpul vizitei de 

lucru la Combinatul de utilaj greu din lași - 13 septembrie 1985),

reazS' amplului proces re
voluționar de transformare 
a strlictu'rii de clasă a so
cietății românești, de omo
genizare a ei. Consecință 
legică a puternicei dezvol
tări a forțelor de produc
ție, a făuririi noilor relații 
de producție și sociale in 
etapa istorică inaugurată 
de Congresul IX. Sîntem: o 
familie liberă și slăpină pe 
destinele sale, încrezătoa
re; î n • <y i i toru l , .e.i , • a nim a tă 
de. aceleași înalte idealuri 

,și aspirafii,.angajată~ 'cil 
toiate „forțele, în realizarea 
minunatului program al 
celui de-al XIII-lea forum 
al comuniștilor români.

Ceea ce caracterizează 
în cel mai . înalt . grad 
coeziunea și tăria acestei 
familii este faptul că ea se 
conduce, acționează în nu
mele și potrivit principii
lor democrației socialiste, 
muncitorești. Socialismul 
și democrația sînt de ne
despărțit, socialismul se 
construiește cu poporul 
pentru popor — iată idei- 
forță, de inestimabilă va
loare teoretică și practică, 
afirmate și promovate cu 
neabătută consecvență de 
partid, de secretarul său 
general, idei care au 
revoluționat societatea ro
mânească în ,,E p o c a 
Ceaușescu". Innoitoarea e- 
pocă in care a fost edifi
cat, cu o admirabilă clar
viziune și continuitate 
creatoare, un sistem demo
cratic unic de conducere a 
societății, superior oricărei 
forme a democrației bur
gheze. Sistem care asigură 
participarea largă, efecti
vă a oamenilor muncii, a 
întregului popor la condu
cerea tuturor sectoarelor 
economico-sociale, a socie
tății noastre socialiste, la 
făurirea conștientă' de că
tre popor a propriului său 
viitor, liber și independent.

Este unul dintre merite
le istorice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față de 
prezentul și viitorul națiu
nii, de a fi inițiat, con
ceput și orientat acest 
fundamental proces revo
luționar. ■ Strălucitul său e- 
xemplu de conducător a- 
flat necontenit în mijlocul 
poporului, deopotrivă la 
bine și la greu, intr-un 
permanent dialog de lucru 
în uzine și pe ogoare, pe 
șantiere și în amfiteatre, 
consultindu-se și hotărind 
împreună cu masele largi 
asupra celor mai însemna
te probleme ale politicii 
noastre interne și externe, 
prezența sa la toate marile 
forumuri democratice ale 
țării, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, cu 
alți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat, 
dinamizează și îmbogă
țește necontenit substanța 
vie a democrației socia
liste, revoluționare.

Cu poporul pentru po
por — iată o grăitoare ex
presie a permanenței spi
ritului și stilului de muncă 
revoluționar ! Dispunem de 
un larg cadru democratic, 
unic în felul său — s-a a- 
preciat la Congresul XIII. 
Consiliile oamenilor mun
cii și adunările generale — 
organe de conducere ala 
proprietarilor, producăto
rilor și beneficiarilor din 
întreprinderi și instituții. 
— consiliile județene, con
siliile .naționale și congre
sele oamenilor muncii din 
industrie, agricultură, în- 
vățămînt, știință, cultură 
asigură participarea orga
nizată : a maselor largi la 
conducerea, activității eco
nomico-sociale a întregii 
noastre societăți. Pornind 
de la această realitate, una 
din marile cuceriri revo
luționare ale ultimelor

două decenii, documentele 
Congresului XIII ne în
deamnă să ’ acționăm cu 
toată hotărârea pentru per
fecționarea și dezvolta
rea sistemului democrației 
muncitorești revoluționare, 
în acest fel el își va afir
ma tot mai puternic forța 
și trăinicia, superioritatea 
față de democrația bur
gheză, față de orice orîn- 
duire.

Orientările Congresului 
XIII sint limpezi și mobi
lizatoare. E necesar să se 
acționeze în continuare 
pentru întărirea democra
ției socialiste, pentru asi
gurarea participării munci
torilor, țăranilor și intelec
tualilor, a .întregului .po
por la activitatea organis
melor de conducere socia
lă, pentru îmbinarea ar
monioasă a activității or
ganelor statului socialist cu 
aceea a noilor organisme 
democratice. Drepturile a- 
dunărilor generale, ale

consiliilor oamenilor mun
cii de a adopta hotărâri în 
toate problemele privind 
planurile și activitatea e- 
conomico-socială trebuie 
să se îmbine cu aplicarea 
și respectarea riguroasă a 
prevederilor planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială. în lu
mina acestor orientări se 
deschide un larg cimp de 
acțiune organismelor de
mocrației revoluționare, 
carp unesc elanul și. ener
giile maselor, așiguyînd 
dezbaterea de către oăme- 
nii muncii a problemelor 
ce le-stau în față, precum 
și participarea efectivă la 
soluționarea lor. Fiindcă, e 
de la sine înțeles, exerci
tarea democrației socialiste 
presupune nu numai drep
turi, ci și îndatoriri, asu
marea de către fiecare 
membru al colectivității a 
unor responsabilități pre
cise și riguroase la locul 
său de muncă și în socie
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tate. „A beneficia de drep
turile oferite de orânduirea 
socialistă și a acționa cu 
răspundere pentru întări
rea ei constituie două la
turi ale democrației socia
liste care se condițio
nează reciproc, asigurind 
mersul înainte al pa
triei" atrăgea atenția tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
Raportul la Congres. în 
ultimă instanță, perfecțio
narea -sistemului democra-^ 
„țiș.i muncitorești re iuți.or., 
nare .se măsoară prin 
creșterea responsabilit**1' 
sociale la toate nive1" 
de la muncitor la m( 
întărirea spiritului de 
ne și disciplină, afir.
cu tărie a conștiinței 
intate. Cimp larg dt 
țiune inițiativei, răspv 
rii, creativității.

Cîmp larg de act 
spiritului revoluționar 
toate domeniile crea 
materiale și spirituale !

...in formarea omului nou
Multe și mărețe ctitorii 

au fost edificate în istori
cul timp pe care îl numim, 
cu vibrantă mindrie, Epoca 
Ceaușescu. Dintre toate, 
cea mai impunătoare, cea 
mai trainică este opera de 
formare a omului. nou. 
Această vastă și complexă 
operă, reprezentînd o ne
cesitate obiectivă decurgînd 
din edificarea celei mai 
bune și mai drepte orîn- 
duiri sociale, își înscrie 
pe frontispiciu teza to
varășului. Nicolae. Ceaușescu 
potrivit căreia menirea is
torică a socialismului este 
nu numai de a elibera 
omul de asuprire și ex
ploatare, de a asigura bu
năstarea lui materială, ci 
de a făuri o civilizație 
spirituală care nu se poate 
realiza decît prin formarea 
unui om nou, cu o înaltă 
conștiință și pregătire cul
turală și profesională, cu 
un profil social-politic îna
intat. Concepție revolu
ționară, generoasă, cristali
zată în climatul înnoitor 
al Congresului IX al parti
dului și necontenit îmbo
gățită în întreaga operă 
teorațică a secretarului ge
neral al partidului. Pre
zintă o deosebită semnifi
cație faptul că, printr-o 
hotărâre a celui de-al 
XIII-lea Congres, Progra
mul ideologic al partidului 
a devenit parte integrantă 
a Programului de făurire 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și îna
intare a României spre 
comunism.

„Nu pot să înțeleg pe 
unii care încep să pună 
întrebarea ce perspective 
revoluționare mai au dacă 
revoluția s-a făcut acum 40 
de ani. Mai aveți de făcut, 
dragi tovarăși, și voi și ur
mașii voștri, foarte multe

transformări revoluționare, 
în permanență ! Cine do
rește să fie revoluționar va 
fi întotdeauna în fruntea 
transformării societății, a 
noului!“ afirma de la tribu
na Congresului XIII, cu 
profundă încredere în forța 
militantă a omului edu
cat de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. încre
dere izvorîtă din capacita
tea poporului, a tinerelor 
generații de a înfăptui mă
rețele teluri ale transfor
mării. naturii, societății și 
omului, pentru realizarea 
celor mai înalte aspirații 
de progres, de dezvoltare 
liberă și independentă. în
credere bizuită pe posibili
tatea și datoria de a ac
ționa în așa fel îneît 
conștiința să se ridice la 
nivelul bazei materiale și 
chiar să devină ea însăși 
o forță materială mobiliza
toare, în stare să călăuzeas
că întreaga noastră activi
tate, să lumineze calea 
spre societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, 
spre comunism.

Permanența spiritului " 
revoluționar este cheia de 
boltă^ a operei de formare 
a omului nou.

Strălucit argumentată și 
puternic afirmată, perma
nența spiritului revoluționar 
călăuzește strategia unitară 
pentru formarea omului 
nou, strategie continuată și 
îmbogățită de Congresul 
XIII. La baza întregii acti
vități politico-educative se 
situează permanent concep
ția revoluționară materia- 
list-dialectică, socialismul 
științific. Se cere intensifi
cată activitatea multilate
rală de ridicare a conștiin
ței socialiste, revoluționare 
a tuturor oamenilor muncii, 
de combatere hotărită a 
diferitelor manifestări și

mentalități obscurantiste, 
înapoiate despre muncă și 
viață. Munca de formare 
a omului nou e datoare să 
cultive în cugetul și inima 
fiecărui fiu al țării cele 
mai înalte valori moral- 
politice : patriotismul re
voluționar socialist, răs
punderea și atașamentul 
față de popor, hotărîrea de 
a lupta și munci pentru 
făurirea socialismului și 
comunismului, pentru apă
rarea cuceririlor revolu
ționare, a independentei șl 
suveranității României. 
Oameni pe măsura unul 
timp eroic !. Accentuînd 
această idee, la recenta 
plenară, secretarul general 
al partidului spunea că 
trebuie acționat în așa fel 
încit toți oamenii să se 
ridice la nivelul cerințelor 
noii etape de dezvoltare, 
să crească nivelul conști
inței lor revoluționare.

Permanenta spiritului re
voluționar presupune per
manența educației revolu
ționare.

Iată nobila și plina de 
răspundere misiune ce 
revine tuturor organizații
lor de partid, fiecărui co
munist, ansamblului facto
rilor educaționali. învăță- 
mintul, cultura, creația li- 
terar-artistică sint chemate 
să contribuie cu dăruire și 
pasiune la formarea con
științei socialiste a po
porului, să însuflețească în 
muncă și viață tînăra ge
nerație, să înfățișeze per
spectiva, viitorul luminos 
al patriei noastre.

Viitorul ! Cu cită clar
viziune și patos revoluțio
nar l-a scrutat, de la 
înalta tribună a celui de-al 
XIII-lea forum al comu
niștilor, marele strateg al 
României contemporane :

„Vom urca și vom străbate noi căi nebătătorite, necunoscute— ceea ce 
impune să fim animați permanent de un spirit cutezător, de hotărirea de a 
promova tot ce este nou și înaintat in gindirea și practica socială, de a însuși 
și aplica în viață cele mai noi cuceriri ale geniului uman, tezaurul cunoașterii 
universale. Pornind pe noul drum, să fim conștienți că nimic nu se poate realiza 
fără muncă, fără eforturi, fără consum de energie și inteligență creatoare, fără 
spirit revoluționar, devotament și abnegație. Să unim deci toate forțele 
poporului, să concentrăm toate mijloacele de care dispunem pentru a duce mai 
departe procesul revoluționar al dezvoltării societății noastre, pentru a ridica 
pe o treaptă nouă opera istorică pe care eroicul nostru popor o înfăptuiește 
in România, sub conducerea gloriosului partid comunist".

Permanența spiritului revoluționar ne călăuzește Istoria.

Ioan ERHAN 
Victor VANTU
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LEGE
cu privire la creșterea productivității muncii, perfecționarea organizai

si normării producției si a muncii
5 S 9 5 i

(Urmare din pag. a Ii-a) 

productivității muncii și a planului 
de normare a muncii ;

SECȚIUNEA A 2-A
Atribuțiile și răspunderile 

Comitetului de Stat al Planificării, 
Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie 

și Ministerului Muncii
Stat al 

atribuții
Art. 37. — Comitetul de 

Planificării are următoarele 
principale :

a) întocmește propuneri 
proiectele planurilor curente 
perspectivă, pe baza studiilor proprii 
și a propunerilor titularilor de plan, 
cu privire la creșterea productivității 
muncii, folosirea rațională a forței 
de muncă și perfecționarea continuă 
a pregătirii acesteia ;

b) elaborează, împreună cu Minis
terul Muncii și titularii'de plan, pro
gramele de creștere a productivității 
muncii pe economie, asigurînd prin 
măsuri concrete realizarea integrală 
a sarcinilor de creștere a producti
vității muncii, prevăzute în planurile 
unice de dezvoltare economico-socia- 
lă și în programul de perspectivă ;

c) răspunde, împreună cu Ministe
rul Muncii și titularii de plan, po
trivit legii, de execuția planului cu 
privire la productivitatea muncii și 
folosirea forței de muncă și exercită 
un control permanent asupra înde
plinirii sarcinilor prevăzute pentru a 
preveni orice nerealizare și a asigu
ra înfăptuirea ritmurilor planificate.

Art. 38. — Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie are urmă
toarele atribuții principale :

a) răspunde de cuprinderea în 
plan și de realizarea obiectivelor de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresului 
tehnic care asigură ridicarea perma
nentă a,nivelului tehnic calitativ al 
produselor, promovarea și generali
zarea tehnologiilor avansate, redu- 
cerea consumurilor materiale șl

pentru
și de

1) elaborează programele de per
fecționare a pregătirii profesionale 
a personalului muncitor și controlea
ză realizarea acestora.

organizării 
științifică,

energetice, creșterea gradului de uti
lizare a resurselor refolosibile ;

b) stabilește măsuri obligatorii 
pentru perfecționarea 
activității de cercetare 
dezvoltare tehnologică șl de intro
ducere a progresului tehnic, de îm
bunătățirea conținutului și creșterea 
eficienței acestei activități ;

c) îndrumă și controlează activi
tatea ministerelor, celorlalte organe 
centrale și locale, a unităților de 
cercetare științifică, inginerie tehno
logică și de proiectare în realizarea 
planului de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică șl de intro
ducere a progresului tehnic.

Art. 39. — Ministerul Muncii are 
următoarele atribuții principale :

a) răspunde, împreună cu Comi
tetul de Stat al Planificării, de ela
borarea proiectului de plan și a pro
gramelor de creștere a productivi
tății muncii pe economie, pe baza 
propunerilor ministerelor, celorlalte 
organe centrale și locale ;

b) elaborează proiectul planului 
de normare a muncii pe ansamblul 
economiei naționale, 
nerilor ministerelor 
gane centrale, iar 
urmărește modul de 
tuia ;

c) urmărește, Împreună cu Consi
liul Național pentru Știință și Teh-, 
nologie, cu ministerele și celelalte 
organe' centrale și locale, elaborarea 
proiectelor de organizare științifică 
a producției și a muncii pentru noi
le obiective sau de modernizare și 
dezvoltare a celor existente ;

pe baza propu
și celorlalte or- 
după aprobare 
aplicare a aces-

d) elaborează, în colaborare cu 
ministerele și celelalte organe cen
trale și locale, proiecte de norme 
de personal pe unele ramuri, subra- 
muri, precum și pentru unele sec
toare sau domenii cu pondere în
semnată în economie, care urmează 
să fie aprobate prin decret al Con
siliului de Stat ;

e) întocmește, în colaborare cu 
ministerele și celelalte organe cen
trale și locale, și supune spre apro
bare Consiliului de Miniștri propu
neri de măsuri de ansamblu privind 
perfecționarea organizării producției 
și a muncii, în vederea creșterii 
productivității muncii, a eficienței 
economice în toate sectoarele de ac
tivitate ;

f) urmărește și analizează modul 
în care se desfășoară activitatea de 
organizare a producției și a muncii 
în unitățile economice ; controlează 
modul de aplicare a măsurilor pri
vind perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii și măsurile luate 
pentru creșterea productivității 
muncii ; informează Consiliul de 
Miniștri asupra constatărilor făcute ;

g) efectuează controlul de specia
litate asupra modului cum se elabo
rează și se aplică programele pentru 
fundamentarea productivității mun
cii planificate, normele de produc
ție, de timp și de personal, stabi
lind, totodată, răspunderile și mă
surile ce se impun pentru înlătura
rea neajunsurilor constatate ;

h) colaborează cu Ministerul Edu
cației și învățămîntului, cu celelalte 
organe interesate, în vederea inclu
derii în programele de învățămînt 
de toate gradele a cunoștințelor ne
cesare privind creșterea productivi
tății muncii și perfecționarea orga
nizării și normării producției și a 
muncii.

Ari. 40. — Consiliul de Miniștri 
coordonează și controlează activitatea 
desfășurată în domeniul creșterii 
productivității muncii, perfecționării 
organizării și normării producției și 
a muncii de către ministere, cele
lalte organe centrale si locale si ia 
măsuri pentru înlăturarea oricăror 
neajunsuri constatate în acest do
meniu.

SECȚIUNEA A 3-A 
Răspunderile sindicatelor 

și ale oamenilor muncii
Art. 41. — Consiliul Central al 

Uniunii Generale a Sindicatelor, co
mitetele uniunilor sindicatelor ne 
ramuri de activitate și comitetele 
sindicatelor din centrale. întreprin
deri și din celelalte unități vor ac
ționa pentru :

a) mobilizarea tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii in vederea 
creșterii productivității muncii, per
fecționării organizării și. normării 
producției si a muncii, ridicării ni
velului de calificare și de pregătire 
tehnico-profesională ;

b) intensificarea activității de in
venții și inovații, generalizarea me
todelor și tehnologiilor de mare pro
ductivitate. precum si a formelor 
superioare de organizare a produc
ției și a muncii ;

c) dezvoltarea conștiinței socialiste 
a tuturor oamenilor muncii. întă
rirea ordinii si disciplinei, a spiritu
lui de răspundere si formarea unei 
atitudini noi, comuniste, față de 
muncă.

Art. 42. — Oamenii muncii, în 
calitatea lor de proprietari ai mij
loacelor de producție, de producă
tori si beneficiari ăi valo'rilor mate
riale. trebuie să acționeze pentru 
creșterea eficientei economice a în

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale
Art. 45. — încălcarea dispozițiilor 

prezentei legi atrage răspunderea 
disciplinară, materială, civilă, con
travențională sau penală, după caz, a 
persoanelor vinovate.

Art. 46. — (1) în cazul în care se 
constată încălcări ale prevederilor 

tregii activități a unităților, gospo
dărirea judicioasă a părții din avu
ția națională încredințată de socie
tate în administrare, sporirea con
tribuției fiecărei unități la dezvol
tarea generală a societății, la ridi
carea nivelului productivității mun
cii sociale.

Art. 43. — Fiecare om al muncii 
răspunde de respectarea strictă a 
disciplinei, de folosirea integrală a 
timpului de lucru și are obligația să 
utilizeze cu eficientă maximă mași
nile. utilajele, instalațiile, sculele si 
dispozitivele cu care lucrează, să 
asigure întreținerea si reglarea aces
tora, să se încadreze în consumurile 
normate de muncă, de materii pri
me. materiale, combustibili si ener
gie. precum si în condițiile de cali
tate prescrise ale produselor.

Art. 44. — Fiecare om al muncii 
este oblicat să-și ridice continuu ni
velul de pregătire profesională si po
litică. să respecte condițiile tehnice 
Si organizatorice Pe baza cărora 
s-au elaborat normele de producție, 
să acționeze pentru realizarea lor. 
pentru eliminarea oricăror forme de 
risipă. înlăturarea neglijentelor în 
păstrarea și folosirea mijloacelor de 
muncă. în desfășurarea normală a 
proceselor de producție.

prezentei legi, organele de control 
împuternicite de Ministerul Muncii, 
Ministerul Finanțelor și de organele 
bancare au dreptul :

a) să ceară conducătorului unității 
controlate ori. după caz, conducăto
rului organului ierarhia superior al 

acestei unități aplicarea de sancțiuni 
disciplinare persoanei vinovate, po
trivit legii ;

b) să propună organelor în drept 
îndepărtarea din funcție. în condi
țiile legii, a persoanei vinovate de 
încălcări grave ale disciplinei de 
elaborare și aplicare a normelor de 
producție, de timp și de personal și 
a programelor de măsuri pentru 
creșterea productivității muncii, a 
proiectelor de organizare a produc
ției și a muncii ;

c) să solicite luarea de către con
ducătorul unității controlate a mă
surilor necesare pentru stabilirea 
răspunderii materiale, în cazul pro
ducerii de pagube avutului obștesc.

(2) Organele cărora li s-au comu
nicat măsurile prevăzute la alin. (1) 
6Înt obligate ca în termen de 15 zile 
să informeze Ministerul Muncii, Mi
nisterul Finanțelor și organele ban
care asupra măsurilor luate.

Art. 47. — (1) Constituie contra
venție la prevederile prezentei legi și 
se sancționează cu amendă de la 
3 000 la 6 000 Iei următoarele fapte, 
dacă nu sint săvîrșite în astfel de 
condiții, incit, potrivit legii penale, 
să fie considerate infracțiuni :

a) nerespectarea prevederilor în
scrise în proiectele de organizare 
științifică a producției și a muncii ;

b) elaborarea și aplicarea de 
norme de producție, de timp sau de 
personal în neconcordantă cu condi
țiile tehnice și organizatorice exis
tente la locurile de muncă ;

c) aplicarea altor norme de pro
ducție, de timp și de personal decît 
cele aprobate potrivit legii ;

d) aplicarea de norme de produc
ție, de timp și de personal fără 
încunoștințarea și instruirea perso
nalului muncitor cu privire la conți
nutul acestora și obligațiile ce revin 
fiecăruia la locul de muncă ;

e) nerespectarea parametrilor din 
documentația tehnică a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor ia stabilirea 
normelor de producție ;

f) menținerea în unități a perso
nalului muncitor peste numărul pla

nificat și nerespectarea numărul 
de personal stabilit, pe categorii. [ 
baza normativelor aprobate potriv. 
legii ;

g) menținerea în unități a unu 
număr de personal mai mare decît 
cel corespunzător producției prevă
zute a se realiza și îndeplinirii 
nivelului planificat al productivității 
muncii.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin, 
(1) se aplică persoanelor vinovate, 
corespunzător atribuțiilor și răspun
derilor care decurg din prezenta 
lege.

(3) Sancțiunile pot fi aplicate și 
persoanelor juridice.

■ Art. 48. — Constatarea contraven
țiilor și aplicarea sancțiunilor se fac 
de către Ministerul Muncii, prin 
personalul împuternicit in acest scop, 
în toate unitățile. De asemenea, 
poate să constate și să aplice sanc
țiunile contravenționale și personalul 
celorlalte ministere și organe cen
trale, al comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București, precum și cel 
al centralelor și unităților asimilate 
acestora, anume împuternicit de că
tre conducătorii acestora, fiecare în 
domeniul său de activitate.

Art. 49. — (1) împotriva procesu- 
lui-verbal de constatare a contraven
ției se poate face plîngere în condi
țiile legii.

(2) în măsura în care prezenta 
lege nu dispune altfel, contravenți
ilor prevăzute la art. 47 le sint apli
cabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 
privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor.

Art. 50. — Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri nr. 201/1958 privind îmbună
tățirea metodologiei de reexaminare a 
normelor de muncă, prevederile art. 
9 și art. 12 alin. 4 din Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 2 494/1969 
pentru stabilirea și sancționarea 
contravențiilor în domeniul muncii 
și ocrotirilor sociale, precum și orice 
alte dispoziții contrare prezentei 
legi se abrogă.

■.

iNVĂȚĂMÎNTUL-FACTOR HOTĂRÎTOR ÎN EDUCAREA Șl PREGĂTIREA 

TINERETULUI, ÎN PERFECȚIONAREA FORȚEI DE MUNCĂ
Programul de autoconducere 

și autoaprovizionare
Să relevăm, acum, în perioada de 

intîmpinare a Congresului științei și 
învățămîntului, un fapt pregnant: 
contractul economic s-a impus în 
ultima vreme ca o modalitate supe
rioară de integrale a învățămîntului 
superior cu cercetarea și producția, 
iar virtuțile sale se răsfrîng favora
bil, din ce în ce mai intens și mai 
amplu, asupra întregului proces de 
formare multilaterală a studenților. 
Afirmația ca atare nu poate avea 
nimic surprinzător : obiectivele con
crete ale contractului economic, si
tuate de fiecare dată la nivelul cel 
mai înalt al cercetării științifice și 
comportînd o însemnată valoare so
cială, reclamă și, totodată, cultivă 
sistematic viziunea interdisciplinară 
și prospectivă, spiritul de sinteză, 
gîndirea economică aplicată, rigoarea 
maximă în judecarea și efectuarea 
pînă și a celor mai mici detalii, spi
ritul de economisire a mijloacelor 
tehnico-materiale utilizate în cerce
tare și, ca un corolar al tuturor aces
tor atribute, aptitudinea autoperfec- 
ționării necontenite. Nici un contract 
economic universitar nu-și ajunge 
cu adevărat scopul decît in măsura 
in care finalizarea lui mijlocește lăr
girea orizontului de cunoaștere, îm
bogățirea mijloacelor de investigare, 
a puterii de creație proprii celor ce 
l-au elaborat ; altfel spus, valoa
rea fiecărui contract economic se 
stabilește în raport cu soluționarea 
practică a unei probleme complexe, 
prioritare, desprinse din conținutul 
planurilor anuale și cincinale, dar, 
totodată, și în raport de influențele 
modelatoare răsfrînte asupra proce
sului de învățămînt.

Cum bine se știe, această orientare 
fecundă, cu multiple răsfrîngeri în 
planul vieții -social-economice, o da
torăm secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul noului sistem românesc de 
învățămînt alcătuit și continuu per
fecționat pe baza integrării cu cer
cetarea și producția în perspectiva 
înaltelor exigențe ale societății noas
tre socialiste. „Dezvoltarea economi- 
co-socială a țării — sublinia în acest 
sens tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
cere o activitate susținută în dome
niul cercetării științifice și învăță- 
mintului, o concentrare mai puter
nică a forțelor în vederea soluționă
rii problemelor tehnice și tehnologice 
ce se pun în fața întreprinderilor și 
economiei naționale, a perfecționării 
tehnologiilor, reducerii consumurilor, 
ridicării nivelului calitativ și tchnio 
al produselor". Străduindu-se să răs
pundă optim acestor sarcini, învăță- 
mîntul politehnic din țara noastră a 
contribuit an de an Ia creșterea și 
modernizarea producției industriale, 
la lărgirea bazei energetice și de 
materii prime, la valorificarea supe
rioară a resurselor materiale, ridica
rea calității și diversificarea produ
selor, diminuarea importurilor, re
ducerea cheltuielilor de producție și 
sporirea productivității muncii. Cir
cumscrisă mărețelor deziderate eco
nomice naționale, activitatea didacti

că, științifică și productivă din ca
drul Institutului politehnic ieșean a 
realizat în ultimii 5 ani peste 200 
de tehnologii, aparate și dispozitive 
la nivelul de vîrf al performanțelor, 
prin a căror implementare în pro
ducție se asigură noi surse de ma
terii prime și energie, creșterea gra
dului de automatizare, reducerea im
porturilor și sporirea exportului. Din 
planul total al institutului pe anul 
1985, s-au realizat pînă în prezent 
beneficii în valoare de peste 100 mi
lioane lei. Eficiența rezultatelor, cer
cetării științifice pe primele trei tri
mestre se finalizează în suma de 37 
milioane, din care o bună parte sînt 
reprezentate de contractele predate. 
Realizările pe anul 1985 sint semnifi-

Prin contractul economic
- avantaj reciproc pentru 

școală și producție
cative pentru activitatea în aoest 
sens a cadrelor didactice și studen
ților : măsuri de ameliorare în re
țeaua medie de joasă tensiune (be
neficiar fiind întreprinderea de 
antibiotice Iași) și care implică o 
economie de energie electrică de 30 
MWh pe an, tehnologia de curățire 
a panourilor metalice de cofraj cu 
șocuri electrohidraulice (beneficiar 
fiind Antrepriza de montaj Iași) spo
rește productivitatea muncii cu 10 la 
sută ; tehnologii de obținere a fibre
lor octinice poroase (beneficiar 
C.F.S. Săvinești) /îmbunătățirea ca
lității fibrelor poliesterice prin uti
lizarea inhibitorilor cu grupe carbo- 
xilice (beneficiar C.F.S. Vaslui). De 
asemenea, s-au realizat produse noi, 
asimilate în vederea reducerii im
porturilor : stații de emisie-recepție, 
generator de înaltă frecvență, tra- 
ductori pentru accelerații, came cu 
profile speciale pentru mașini textile, 
roți dințate cu dantură curbă în ara 
de cerc etc. Subliniem totodată fap
tul că sumele realizate prin autodo- 
tare au ajuns la sute de milioane lei, 
iar in acest an s-au realizat pînă în 
prezent peste 80 de invenții.

Cu toate aceste realizări, sîntem 
conștienți de sarcinile mult sporite 
ce ne revin pentru viitor, sarcini 
decurgînd din documentele Congre
sului al XIII-lea al partidului, din 
indicațiile conducerii superioare de 

partid șl de stat, formulate cu pri
lejul vizitei la Iași a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in toamna 
acestui an. Ca urmare, în actualul 
an universitar procedăm la perfec
ționarea întregii activități de produc
ție și de cercetare științifică, în 
special a celei realizate sub forma 
contractelor economice cu beneficiari 
din municipiul Iași, din județ și din 
întreaga țară. Planul activității con
tractate pentru anul 1986 este de o 
complexitate deosebită și cuprinde 
o problematică amplă, cu profunde 
implicații economico-financiare și 
educative. Spre exemplificare, amin
tim elementele prefabricate în benzi 
din mixturi termoplastice reflecto-

■> ...................... ... ........... ....... —

rizante pentru parcaje rutiere, avînd 
drept scop economisirea materialelor 
din import (bioxid de titan) și rea
lizarea unor economii de 20—30 la 
sută ; module-robot de transport ac
ționate de motoare liniare, care con
tribuie substanțial la mărirea pro
ducției ; analiza, proiectarea și reali
zarea de subansamble electronice cu 
componente din țară pentru un sis
tem de comandă al convertoarelor, 
care elimină importul și asigură pie
sele de schimb necesare întreprin
derii de industrializare a sfeclei și 
producere a zahărului din Pașcani ; 
sistem microprocesor pentru telemă- 
surarea și telesupravegherea tem
peraturilor și presiunilor din com
partimentul de mașini al navelor ; 
aparate pentru măsurarea mărimilor 
hidrometeorologice și a parametri-, 
lor funcționali pentru construcții hi
drotehnice ; studiul și execuția unor 
echipamente de. irigație prin picu
rare, cu aplicații la fermele pomicole 
ale unor unități din județul Iași 
implică reducerea consumului de 
apă, a forței de muncă și a consu
mului de energie cu 10 la sută ; 
produse chimice pentru îmbunătăți
rea procesului tehnologic la „Tehno- 
ton“-Iași prin realizarea grafitului 
coloidal, eliminîndu-se astfel impor
tul ; realizarea a noi tipuri de roboți 
industriali ; modernizarea proiectă
rii, exploatării și .reducerea consumu- 

riior de energie In rețele electrice 
de distribuție și instalații energetice.

Și asemenea exemple ar mai putea 
fi citate. Fiecare este, credem, ilus
trativ pentru hotărîrea noastră ca 
activitatea contractuală din toate fa
cultățile să vizeze probleme mari, 
complexe, de mare anvergură și care 
necesită o soluție eficientă. Sîntem 
convinși că îndeosebi asemenea teme 
stimulează capacitatea de creație a 
cadrelor didactice și a studenților 
noștri, situînd ațit forțele de cerce
tare, cît și ansamblul procesului de 
învățămînt la niveluri optime. Te
mele mari, complexe, prioritare in 
contextul economiei naționale solici
tă și, totodată, oferă posibilități largi 
de constituire a colectivelor interdis- 
ciplinare, cu participarea cadrelor 
didactice ca și a studenților intr-un 
număr din ce în ce mai mare, cu 
complinirea eforturilor într-un flux 
continuu, pe măsura exigențelor 
școlii noastre științifice, care benefi
ciază de o bogată tradiție și, totoda
tă, de o mare solicitudine din partea 
prezentului.

Ne propunem, apoi, ca fondul de 
creație specific onorării contractelor 
economice să fertilizeze în mai mare 
măsură decît pînă acum calitatea 
întregului proces de învățămînt uni
versitar. în fiecare contract econo
mic, optim soluționat, vedem un ar
gument suplimentar de perfecționare 
a sistemului de pregătire a viitorilor 
specialiști, cu alte cuvinte soluțiile 
ingenioase conferite problemelor 
analizate, puterea de pătrundere in 
esența fenomenelor, transformarea 
rezultatelor cercetării în aplicații cu 
un grad sporit de eficiență tehnico- 
economică, în sfîrșit însăși capacita
tea de mobilizare specifică cercetării 
contractuale trebuie să se regăsească 
In cursuri, în activitățile de labora
tor și seminarii, în programele stu
dențești de practică, așadar să devi
nă un bun comun al întregului în
vățămînt. Nici o catedră și nici o 
facultate nu se poate mîndri cu suc
cesele activității sale contractuale 
atita vreme cit în ansamblul proce
sului de formare multilaterală a 
viitorilor specialiști apar sau, In 
unele cazuri, persistă de mai multă 
vreme lipsuri pentru a căror supli
nire este nevoie de eforturi mult 
mai mari decît cele necesare preîn- 
timpinării lor. Calitatea procesului 
de învățămînt este cel dintîi obiectiv 
al fiecărui contract economic, ca de 
altfel al întregii activități universi
tare, și ea solicită perfecționarea 
continuă a muncii în învățămîntul 
superior, pe măsura sarcinilor din 
ce in ce mai mari, a indicațiilor și 
orientărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului nostru.

Prof. unîv. dr.
CameJuța BELDIE 
rectorul Institutului politehnic 
„Gheorghe Asachi" din Iași

(Urmare din pag. I)
de produse. în mod deosebit se are 
în vedere dezvoltarea micii industrii 
culinare. Astfel, in unitățile indus
triale și comerciale (inclusiv. în can
tine și unități de alimentație pu
blică) urmează să se producă 
aproape 138 000 tone de preparate 
culinare pentru servire la domiciliu 
(dublu decît in perioada anterioară), 
echivalentul a 195 milioane meniuri 
pe an. Sînt prevăzute totodată mă
suri pentru diversificarea sortimen
telor de preparate si semipreparate, 
care să permită alcătuirea unor me
niuri variate și complete, contribu
ind la o mai bună aprovizionare, în 
forme civilizate, a populației, la 
ușurarea muncii în gospodărie.

Programul prevede, de asemenea, 
creșteri importante la desfacerile de 
produse industriale — confecții, 
textile, încălțăminte, articole de uz 
casnic și gospodăresc, unelte agri
cole etc. Cantitățile prevăzute în 
program la bunurile de folosință în
delungată, majorate și ele. asigură o 
aprovizionare sortimentală îmbună
tățită, ceea ce va determina spo
rirea gradului de dotare, ridicarea 
nivelului de confort al oamenilor 
muncii.

înfăptuirea prevederilor Progra
mului privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea impune partici
parea tuturor oamenilor muneii 
din industrie și agricultură, din 
sfera producției materiale, la spo
rirea ofertei de mărfuri și ridicarea 
calității acestora, întărirea răspun
derii consiliilor populare, a tuturor 
unităților economice in asigurarea 
bunei aprovizionări a populației.

teatre
• Teatrul National (14 7171. sala 
mică) : Intre patru ochi (B) — 18 ; 
(sala Atelier) : Dl. Cehov e Îndră
gostit — 17.30.
@ Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 17.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 18.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Unchiul Vania — 17,30 ; (sala Gră
dina Icoanei. 11 95 44) : Eunucul — 
17,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi si 
negri — 17.30.
0 Teatrul ..Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Brățara falsă — 17.30 ;
(sala Studio) : EX — 18.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației —„17.30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Dragoste la 
prima vedere — 18 : (sala Victoria. 
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 18.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La popasul drumeției — 18.
• Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77) : Gu- 
Iiver în țara păpușilor — 10.15 : (sala 
din Plata Cosmonautilor) : Nu vorbiți 
in timpul spectacolului — 15.
• Circul Globus (10 41 95) : , Tom si 
Jerry la circ — 18.

O contribuție mai mare în îmbu
nătățirea aprovizionării trebuie să 
o aibă înșiși cetățenii care dispun 
de condiții in gospodăriile persona
le, prin sporirea contractărilor și 
achizițiilor de produse la fondul de 
stat, cit și prin vinzarea directă pe 
piață.

în cadrul capitolului distinct de 
măsuri cuprins in Program sint 
stabilite și răspunderile ce revin 
ministerelor, departamentelor cen
trale, întreprinderilor comerciale, 
în special în legătură cu judicioasa 
gospodărire a fondului de rparfă, 
repartizarea lui rațională pe maga
zine, onorarea integrală a contrac
telor de către furnizori; respec
tarea legalității, a corectitudinii în 
activitatea comercială.

Acum, după adoptarea programu
lui este necesar să se desfășoare 
acțiuni susținute, să se urmărească 
îndeaproape, pas eu pas, de către 
organele și organizațiile de partid 
din unitățile economice și comer
ciale implicate, de către consiliile 
populare — ca organe ale puterii 
de stat, care răspund de întreaga 
activitate din raza lor teritorială — 
înfăptuirea prevederilor programu
lui, să se asigure participarea acti
vă a oamenilor muncii în tripla lor 
calitate de proprietari, producători 
și beneficiari. Ia traducerea sa in 
viață, în cele mai bune condiții, 
cont.ribuindu-se astfel la realizarea 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R. privind creșterea nivelu
lui de trai al întregului popor — 
obiectivul fundamental al politicii 
partidului.

Mihai IONESCU

• Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 53) : 
Un tinăr printre alții — 9 : Mary
Poppins — 15.
® Estrada Armatei (sala C.C.A.. 
13 60 64) : Veselia are cuvintul — 18.

cinema
• Sper să ne mal vedem : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11: 13.13: 17: 19. FERO
VIAR (50 51 40) — 9: 11: 13; 15: 17; 19. 
FAVORIT (45 31 70) — 11: 13; 15: 17: 19.
• Gala filmului elvețian „Provin
ciala" : STUDIO (59 53 15) — 19.
• Căsătorie cu repetiție : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11: 13: 15: 17: 19,
AURORA (35 04 66) — 9: 11 : 13: 15; 
17; 19.
• Promisiuni : COTROCENI (49 48 48)
— 15: 17: 19.
• Aripi de zăpadă : DOINA (16 35 38)
— 15; 19. DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15: 17: 19.
• Jack și vrejul de fasole : DOINA
— 9: 11: 13: 17.
• Pădurea spînzuratilor — 9. Din nou 
această Lucia — 11: 13: 15; 17; 19 : 
TIMPURI NOI (15 6110).
• Cu mîinile curate : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17; 19.
0 Iarna bobocilor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17: 19.
O Și viată si lacrimi sl dragoste : 
GRTVIȚA (17 08 50) — 9: 11: 13: 15: 17; 
19. CULTURAL (83 50 13) — 11 ; 13: 15; 
17: 19.

GALAȚI : 
„Colocviu despre 

arta comediei11
La Galați se desfășoară între 18 

si 24 noiembrie „Colocviul despre 
arta comediei", prestigioasă mani
festare culturală ajunsă în acest an 
la cea de-a 6-a ediție.

Ampla manifestare teatrală, de 
interes republican. înscrisă sub sem
nul Festivalului national ..Cintarea 
României" este organizată de Tea
trul dramatic din Galati in colabo
rare cu Asociația oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale si muzicale 
din Republica Socialistă România — 
A.T.M.. sub conducerea Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

în cadrul ..Colocviului", pe scene
le gălătene vor putea fi urmărite 
numeroase montări ale Teatrului 
National din București si Teatrului 
National din Tirgu Mures, ale tea
trelor bucureștene „Mic", „Bulandra", 
„Giulești" și „de Comedie", pre
cum și variate montări susținute 
de colective ale instituțiilor teatrale 
din Bacău. Baia Mare. Birlad. Plo
iești. Piatra Neamț. Oradea si bine
înțeles. teatrul gazdă. Pe afiș vor 
figura cu acest prilej piese de I. L. 
Caragiale. V. Alecsandri. Camil Pe
trescu.' Horia Lovinescu. Tudor Po
pescu. Dumitru Solomon, precum și 
lucrări dramatice ilustrind genul co
mic semnate de Terențiu. Beaumar
chais, Mariveaux, Cehov, Shaw, J Ot- 
cenasek. Ilf si Petrov. Braghinskj și 
Riazanov etc.

..Colocviul despre arta comediei" 
se va bucura si in această ediție de 
prezenta unor spectacole de come
die animate de participarea unor ta- 
lentati actori, regizori și scenografi. 
Constituind o săntămînă de bogată 
activitate artistică si de intensă con
fruntare a artei scenice cu publicul. 
..Colocviul" va prilejui o utilă con
fruntare. un rodnic schimb de opinii 
între creatori și public, dialog care 
sperăm, va deschide noi perspective 
si va da noi contururi artei comice.

0 Secretul Iul Bacchus : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11; 13.15: 15.30: 18.45. 
@ Spectacol la Miraj : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11: 13: 15: 17: 19. glo
ria (47 46 75) — 9; II: 13; 15; 17: 19.
• Contrabandiștii din Santa Lucia : 
PATRIA (11 86 25) — 8.30: 10.30: 12,30: 
14,30; 16,45: 19. EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 11: 13; 15: 17: 19. FLAMURA 
(85 77 12) — 9 : 11: 13: 15: 17: 19. BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9: 11: 13: 15; 17: 19.
• Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8.30: 11,30: 15: 18.
• Rond de noapte : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11: 13: 15: 17; 19.
0 Adolescenții revoluției : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11: 13: 15; 17: 19
• Bunul meu vecin Sânt : LUMINA 
(14 74 16) — 9: 12; 15: 18.
© Superpolitistul : DACIA (50 35 94) — 
9: 11: 13; 13: 17: 19, 'ARTA (21 31 86) — 
9: 11: 13: 15: 17: 19.
0 Evadarea : BUZEȘTT (50 43 58) — 
15: 17: 19.
• Undeva cîndva : UNION (13 49 04)
— 9: 11.30; 14: 10.30: 19.
© Hangar 18: LIRA (317171) — 15; 
17: li). MUNCA (21 50 97) — 15: 17: 19. 
© Călărețul electric : FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17: 19, POPULAR
(31 15 17) — 15: 17: 19.
• Cavalerii teutoni : PACEA (71 30 85)
— 14.30 : 17.45.
• Jandarmul și extraterestrii : ME
LODIA (11 13 49) — 9: 11; 13: 16: 17: 19.
• Rocky II : FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11; 13: 15; 17: 19. flacAra 
(20 33 40) — 9: 11 : 13: 15: 17; 19.
® Cei șapte fantastici : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11: 13: 15: 17: 19.
COSMOS (27 54 95) — 9; 11: 13; 15;
17: 19.
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FERMĂ Șl UWIMĂ ADEZIUNE LA INIȚIATIVELE DE PACE ALE PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU, LA POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI SOCIALISTE
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„Săltăm cu căldură Apelul feri AMI Naționale, chemare 
la spirit constructiv si responsabilitate pentru promovarea 

dezarmării si destinderi IterBioMe'1
Numeroși oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul patriei 

continuă să-și exprime, prin scrisori adresate redacției, prin 
declarații făcute redactorilor și corespondenților „Scînteii", 
deplina adeziune la Apelul Marii Adunări Naționale adresat

secretarului general al C.C. al P.C.U.S. și președintelui S.U.A.
— nouă și importantă acțiune politică a României socialiste, 
expresie a preocupării neabătute față de soarta păcii și civi
lizației umane.

DEZIDERATUL TUTUROR POPOARELOR: 

SĂ PREVALEZE SPIRITUL CONSTRUCTIV

Apelul Marii Adunări Naționale 
— adresat secretarului general ăl 
C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov, 
și președintelui Statelor Unite ale 
Americii, Ronald Reagan — a fost 
primit cu sentimente de deplină 
aprobare de marele detașament al 
minerilor din bazinul carbonifer al 
Gorjului. Această nouă inițiativă 
de pace a României socialiste, 
a președintelui tării, tovarășul 
Nicolâe Ceausescu, pune o dată 
mai mult in lumină atașamentul 
ferm al întregului nostru ponor la 
cauza păcii si înțelegerii interna
ționale. a făuririi unei lumi fără 
arme nucleare si războaie.

Ca fiecare cetățean al României 
urmăresc cu toată ir.griiorarea si
tuația gravă creată pe continentul 
european si întreaga planetă ca 
urmare a intensificării cursei înar
mărilor. îndeosebi a înarmărilor 
nucleare, a apariției de noi surse 
8b conflict si de tensiune in viata 
internațională. Dar în fiecare mo
ment decisiv am avut bucuria si 
mîndria patriotică de a auzi rostit, 
la fel ca si acum, glasul de pace al 
României socialiste; al președintelui 
său. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a adresat insistent apelul 
fierbinte la înțelegere si rațiune, la 
unirea forțelor progresiste de pre
tutindeni. in vederea stopării 
cursei spre înarmare si război.

EXISTĂ UN SINGUR INTERES COMUN

Șl GENERAL: PACEA IN LUME

Apelul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, 
adresat secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov, 
si președintelui S.U.A.. Ronald 
Reagan, se constituie într-un de
mers profund responsabil. în spi
ritul preocupărilor perseverente 
ale tovarășului Nicolae Ceausescu, 
pentru destinele întregii umani
tăți. pentru instaurarea unui cli
mat de pace durabilă, bună înțe
legere si cooperare.

Pe deplin constienti de faptul 
că întilnirea sovieto-americană de 
la Geneva, la cel mai înalt nivel, 
poate fi considerată un moment 

t, unic pe calea realizării unui acord 
reciproc care să ducă la reducerea 
armelor nucleare. Ia încetarea am
plasării si retragerea rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
la oprirea militarizării Cosmosului, 
cooperatorii, toti locuitorii comu
nei Somes Odorhei. din străvechile 
meleaguri ale Sălajului, alături de 
ceilalți oameni ai muncii de pe 
întreg cuprinsul patriei, susțin cu 
toată ardoarea Apelul Marii Adu
nări Naționale. Există un singur 
Interes comun si general : pacea, 
dezarmarea, si Apelul dă glas toc
mai acestui interes comun al ome
nirii.

CU ÎNȚELEGEREA RĂSPUNDERII IMENSE

PENTRU PERSPECTIVELE CIVILIZAȚIEI UMANE

Nouă și vibrantă chemare pentru 
eliminarea pericolului nuclear, 
pentru triumful păcii și colaboră
rii. Apelul Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România adresat secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov, și președintelui Statelor 
Unite ale Americii, Ronald Reagan, 
a produs un profund ecou în rîn-

(Urmare din pag. I)
gă la rezultate pe măsura așteptări
lor popoarelor. Astăzi omenirea se 
află într-un stadiu în care este în 
joc însăși propria supraviețuire, în
tr-un stadiu în care popoarele nu 
mai pot trăi sub spectrul unei ca
tastrofe nucleare, nu mai pot su
porta povara uriașă, irațională si 
absurdă a cursei înarmărilor.

Fără îndoială că problemele pă
cii, ale dezarmării, ale eliminării 
armelor nucleare, opririi militari
zării Cosmosului, ale dezarmării în 
general sînt probleme care privesc, 
în mod nemijlocit, vital toate sta
tele sl toate popoarele lumii, fără 
deosebire de mărime, orinduire 
socială sau situare geografică. De 
aceea, ele au nu numai dreptul, ci 
si datoria de a-si face auzit gla
sul. a-si exprima clar pozițiile pen
tru a contribui la eforturile pri
vind oprirea cursei ’înarmărilor si 
înlăturarea primejdiei nucleare, 
trecerea la dezarmare, asigurarea 
păcii.

în virtutea acestui imperativ. 
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România, dînd ex
presie voinței si aspirațiilor între
gului popor român, si-a exprimat 
speranța. în Apelul adresat secre
tarului general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov. si președintelui

Noi. minerii din Gori. conside
răm, așa cum se arată în Apelul 
Marii Adunări Naționale, că întîl— 
nirea de la Geneva oferă o ocazie 
unică de a opri cursul periculos al 
evenimentelor si de a se hotărî 
oprirea cursei înarmărilor, trece
rea la dezarmare, in primul rind 
nucleară. Ne exprimăm speranța 
că de ambele părți se va acționa 
cu înaltă responsabilitate, oină 
la urmă va precumpăni rațiunea, 
că se va manifesta spirit con
structiv. receptivitate pentru a se 
alunge la un acord reciproc accep
tabil. care să ducă la reducerea 
armelor nucleare, la reluarea poli
ticii de încredere, destindere si 
colaborare pașnică. Se poate spune 
că acesta este marele deziderat al 
popoarelor lumii. Militînd cu toată 
ființa, la fel ca îritregul nostru 
popor, pentru realizarea acestui 
deziderat vital. înțelegem să spri
jinim inițiativele de pace ale 
României socialiste prin amplifica
rea eforturilor de a extrage canti
tăți sporite de cărbune, de bună 
calitate. în vederea alimentării rit
mice a termocentralelor tării.

Octavian CHIOȚEA 
brigadier excavatorist, 
cariera Roșia Jiu, județul Gorj

Ne exprimăm convingerea că a- 
ceastă nouă inițiativă de pace a 
României, care reprezintă un pu
ternic îndemn la rațiune. Ia acțiu
ne responsabilă, va contribui la 
încheierea cu rezultate pozitive a 
întrevederii de la Geneva, in acest 
fel deschizîndu-se calea către un 
nou curs al vieții internaționale, 
potrivit dorinței si năzuințelor fier
binți ale popoarelor de eliberare 
a întregii lumi de coșmarul unui 
război nuclear nimicitor. Vrem să 
muncim pămîntul în liniște si 
pace. Cooperatorii din SomeS 
Odorhei. care au obținut rezultate 
bune si în acest an. îsi vor face 
pe deplin datoria în' continuare, 
consacrîndu-si toate forțele pentru 
asigurarea îndeplinirii sarcinilor 
trasate prin cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R.. convinși 
fiind că în acest fel contribuim 
nemijlocit la cauza păcii — obiec
tiv pentru care România militează 
cu atita fermitate si consecventă.
Griqore BERINDE
președintele C.A.P. Someș Odorhei, 
județul Sălaj 

durile oamenilor muncii de Ia 
Institutul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru 
electrotehnică București. Acest 
nou îndemn la rațiune, la acțiune 
responsabilă pentru • apărarea bu
nului nostru cel mai de preț — 
pacea — este o grăitoare dovadă a 
înaltei răspunderi care călăuzește 
politica tării noastre, a președinte

Statelor Unite ale Americii. Ronald 
Reagan, că in cadrul întîlnirii de 
la Geneva se va acționa cu cea 
mai inaltă responsabilitate pentru 
a se ajunge la un acord reciproc 
acceptabil, care să ducă la reduce
rea armelor nucleare, la oprirea 
amplasării si retragerea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
din Europa, la oprirea militarizării 
Cosmosului, la reluarea politicii de 
încredere, destindere si colaborare 
pașnică. ,,în numele poporului 
român — se arată în document — 
Marea Adunare Națională vă adre
sează apelul solemn de a face totul 
ca întilnirea de la Geneva să se 
încheie cu bune rezultate, care sa 
dea un curs nou vieții internațio
nale. să răspundă dorinței si 
năzuințelor fierbinți ale popoarelor 
de a se elibera de coșmarul unui 
război nuclear nimicitor, de a se 
trece la încetarea experiențelor cu 
arme nucleare și alte arme de dis
trugere in masă. Ia reducerea ge
nerală a armamentelor si a cheltu
ielilor militare, de a se asigura 
dreptul suprem al națiunilor, al 
oamenilor la viată. Ia libertate, la 
pace". Adeziunea largă, sprijinul 
exprimat fată de acest apel de ce
tățenii tării noastre arată că el 
reflectă cu fidelitate aspirațiile si 
voința de înțelegere internațională 

lui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
față de viitorul păcii, al poporului 
român, fată de, soarta întregii 
omeniri. Ca slujitor al științei, ca 
lucrător într-un domeniu de vîrf 
al științei și tehnicii contemporane, 
sînt pe deplin conștientă de 
cumplitele primejdii pe care le-ar 
comporta un război nuclear. Este 
o realitate tragică că, în pre
zent, un uriaș potențial științific și 
tehnologic, descoperiri și realizări 
tehnice din cele mai însemnate, 
în loc să fie utilizate în slujba 
vieții, progresului, sinț deturnate 
de la făgașul lor firesc, fiind 
canalizate spre continua sporire a 
potențialului de ucidere și distru
gere, ceea ce creează perspectiva 
dispariției a înseși vieții pe pla
neta noastră.

Tocmai pentru a se evita un 
asemenea deznodămînt, de neîn
chipuit, Apelul Marii Adunări 
Naționale cheamă pe conducătorii 
celor două state să acționeze în 
spiritul înțelegerii profunde a

dezarmarea - 0 CAUZĂ MARE,

CARE RECLAMĂ EFORTURI MAR!

Ca cetățean al României socia
liste. ca om al muncii care îmi 
dedic, alături de întregul nostru 
colectiv. întreaga activitate con
strucției pașnice, am trăit un nou 
moment de aleasă satisfacție si 
mîndrie. prilejuit de Apelul Marii 
Adunări Naționale adresat condu
cătorilor U.R.S.S. si S.U.A.. nouă 
si elocventă mărturie a eforturilor 
perseverente ale tării noastre, ale 
tovarășului Nicolae Ceausescu în
dreptate snre înlăturarea primej
diei nucleare si salvgardarea păcii 
— bunul suprem al tuturor oame
nilor.

Muncesc ne una din marile plat
forme industriale ale județului 
Muresi tinde îsi desfășoară activi
tatea aproape 7 000 de tineri și 
vîrstnici. români si maghiari. Aici, 
la ..Elecțromureș". ca pretutindeni 
în tară, s-âu' investit mări fonduri 
pentru modernizarea producției, 
pentru ridicarea, județului, ca si 
a întregii țări, astfel ca România 
să ajungă în timp scurt in rindul 
statelor dezvoltate economic. însă 
pentru a ne vedea idealurile îm
plinite. avem nevoie de pace, de 
oprirea aberantei curse a inarmă-

0 ȘANSĂ CE NU

în drum spre tară. întregul echi
paj al cargoului „Tirgoviște“ a luat 
cunoștință cu deosebit interes și 
mîndrie patriotică de Apelul Marii 
Adunări Naționale a' Republicii 
Socialiste România adresat secreta
rului general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov. si președintelui 
S.U.A.. Ronald Reagan, document 
care exprimă în cel mai înalt grad 
voința și aspirațiile de pace ale po
porului român. Această nouă iniția
tivă de pace a României, izvorîtă din 
activitatea si eforturile susținute 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
consacrate înfăptuirii dezarmării, 
pune in lumină, o dată mai mult, 
înalta responsabilitate manifestată 
de secretarul general al partidului 
fată de soarta întregului popor si 
a tuturor popoarelor lumii. încre
derea în capacitatea forțelor iubi
toare de pace de a opri cursul pe
riculos al evenimentelor, de a 
stăvili cursa înarmărilor. în pri
mul rînd a celor nucleare.

într-un moment de răscruce 
pentru destinele omenirii, această 
inițiativă se constituie într-o vi
brantă chemare la rațiune, la acțiu
ne responsabilă, astfel încit con
vorbirile sovieto-americane la nivel 
înalt să se soldeze cu bune rezul
tate. să dea un nou curs vieții in

Si conlucrare pașnică ale întregu
lui popor român.

Potrivit luărilor de poziție enun
țate. agenda convorbirilor sovieto- 
americane la nivel înalt de la Ge
neva este de o mare complexitate. 
Propunerile formulate în etaoa 
pregătitoare de către Uniunea So
vietică reprezintă, după părerea 
tării noastre, o bază bună pentru 
negocierilej ce urmează, tot astfel 
după cum o serie de propuneri ale 
Statelor Unite constituie, de ase
menea. o bază corespunzătoare 
pentru a se putea ajunge la înțe
legeri reciproc acceptabile, cores
punzătoare intereselor generale ale 
păcii si destinderii. Desigur, gravi
tatea situației, complexitatea si 
implicațiile problemelor, deosebiri
le de vederi si contradicțiile exis
tente. inclusiv neîncrederea acu
mulată, nu sînt de natură a fi ușor 
depășite. Dar cu atît mai mult po
poarele lumii așteaptă desfășura
rea unor eforturi susținute, neobo
site. manifestindu-se receptivitate 
pentru identificarea căilor de so
luționare a problemelor, voința po
litică de angajare a unui dialog 
constructiv pentru a se afirma, pe 
prim plan, ceea ce este în interes 
comun — practic în interesul în
tregii umanități — respectiv. întă
rirea păcii. încetarea cursei înar
mărilor. 

imensei răspunderi ce Ie revine 
pentru perspectivele de supravie
țuire a civilizației umane, pentru 
a se ajunge la un acord reciproc 
acceptabil, care să ducă la redu
cerea armelor nucleare, la oprirea 
amplasării și retragerea rachetelor 
nucleare din Europa, la oprirea mi
litarizării Cosmosului.

Susțin din toată inima această 
nouă inițiativă a țării noastre, 
convinsă fiind că glasul rațiunii 
va învinge, că oamenii, forțele 
progresiste de pretutindeni, toate 
popoarele, acționînd tot mal hotă- 
rit, în strînsă unitate pentru 
oprirea cursei înarmării și înlătu
rarea teribilei amenințări nucleare, 
vor putea impune șj apăra pacea, 
idealul suprem al întregii umani
tăți.

Dr. Ana Maria MOISIN
Institutul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru 
electrotehnică București

rilor. care pune într-o gravă pri
mejdie înseși viața și existența 
popoarelor, a planetei noastre.

In acest spirit, exprimîndu-mi 
declina adeziune la conținutul 
Apelului, dau glas speranței că și 
de o parte si de alta se va ac
ționa la Geneva cu deosebită res
ponsabilitate. pentru a se ajunge 
la rezultate corespunzătoare aștep
tărilor opiniei publice internațio
nale.

Dezarmarea este o cauză mare, 
care reclamă eforturi mari. în nu
mele acestei mari cauze, ne ma
nifestăm încrederea că noul de
mers de pace al României va 
avea ecoul cuvenit, că vocea ra
țiunii si înțelepciunii va prevala la 
Geneva, că factorii de răspundere 
implicați isi vor uni eforturile 
centru-ase asigura viitorul’ paș
nic al omenirii si pentru ca marile 
pericole ce planează asupra po
poarelor să fie total si definitiv 
înlăturate.

Inq. KOPACZ Jozsef
Întreprinderea „Electromureș", 
Tîrgu Mureș

TREBUIE IROSITĂ

ternaționale. să răspundă dorințe
lor si- năzuințelor fierbinți ale po
poarelor de. a fi înlăturat coșmarul 
unui război nimicitor; Este o șansă 
unică și se cuvine să se facă totul 
pentru ca ea să nu fie risipită.

De altfel, am putut constata, o 
dată mai mult. în cursul ultimei 
noastre călătorii pe mările lumii 
manifestațiile pentru oace din ță
rile occidentale Împotriva ampla
sării de rachete nucleare, că do
rința de pace, de înțelegere între 
popoare reprezintă astăzi aspirația 
supremă a întregii omeniri.

De multe ori. in călătoriile noas
tre. trăim momente emoționante 
cind. ca marinari români, sîntem 
întîmpinati cu sentimente de 
prietenie si stimă, adresindu-ni-se 
cuvintele ..Ceaușescu — Pace“. ca 
o recunoaștere a politicii externe 
constructive promovate in lume de 
țara noastră. Ne exprimăm încre
derea că noul demers de pace ro
mânesc va avea ecoul cuvenit, că 
înțelepciunea va învinge, că la în
tilnirea sovieto-americană de la 
Geneva se va ajunge la măsuri co
respunzătoare. în consens cu inte
resele vitale ale întregii umanități.
Dan Cristian DIACONESCU 
comandantul cargoului „Tirgoviște"

Realizarea unui acord reciproc 
acceptabil in aceste probleme in
tr-adevăr hotărîtoare pentru desti
nele umanității ar avea o imensă 
însemnătate pentru consolidarea 
păcii în întreaga lume, pentru în
tărirea securității internaționale, 
pentru reluarea cursului spre în
credere si destindere, pentru înse
ninarea climatului politic pe glob, 
în același timp, aceasta ar favoriza 
eforturile pentru dezvoltare, ar 
înlesni solutionarea unor probleme 
economico-sociale acute, âr permi
te reducerea împovărătoarelor chel
tuieli militare, ar face disponibile 
mari resurse materiale, financiare, 
umane, științifice spre a fi folo
site in vederea ridicării bunăsțărți 
materiale si spirituale a tuturor 
popoarelor.

Salutind începerea convorbirilor 
sovieto-americane la nivel înalt de 
la Geneva, țara noastră consideră 
că problema eliminării primejdiei 
nucleare din Europa și întreaga 
lume, a apărării păcii este de o 
asemenea însemnătate, incit nici 
un efort nu poate fi prea mare, 
nici o șansă nu trebuie irosită 
pentru împlinirea aspirației celei 
mai fierbinți a popoarelor : salv
gardarea civilizației umane, edifi
carea unei lumi a păcii, tolaborării 
și progresului.

Dumitru ȚINU

Cronica zilei
în cadrul schimburilor culturale 

dintre România și S.U.A., luni, s-a 
deschis la Craiova o expoziție de 
artă plastică în care sînt prezentate 
lucrări ale artiștilor americani Allan 
Houser și Dan Namingha.

La festivitate au luat parte repre
zentanți ai Consiliului popular mu
nicipal Craiova, ai Comitetului ju
dețean Dolj de cultură și educație 
socialistă, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au fost prezenți Henry Clarke, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al S.U.A. 
la București, membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul încheierii misiunii în 

țara noastră, ambasadorul Spaniei 
la București, Jose Ma A. de Sotoma
yor y Castro, a oferit, luni după- 
amiază, o recepție.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, al 
altor ministere și instituții centrale, 
oameni de știință și cultură.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
tara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)
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vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 noiembrie, ora 20 — 22 
noiembrie, ora 20. Jn tară : Vremea va 
fi în general închisă. Vor cădea preci
pitații sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare în vestul tării, mai ales in 
prima parte a intervalului. Pe. alocuri, 
în aceste regiuni, cantitățile de apă vor 
putea atinge 20 de litri pe metrul pă
trat în 24 de ore. In restul teritoriului, 
precipitațiile vor £1 locale, mai ales sub 
formă de ninsoare. Izolat, condiții de 
polei. Vintul va sufla slab pină la mo
derat, cu intensificări din sectorul estic 
în sudul tării în primele zile viscolind 
pe alocuri zăpada. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 7 șl 
plus 3 grade, mai coborîte în depresiu
nile din centrul tării si în nord-estul 
teritoriului, iar cele maxime între mi
nus 3 sl blus 7 grade. In a doua, parte 
a intervalului, pe alocuri,. se va pro
duce ceată șl izolat chiciură.

TULCEA : Nave fluviale
Oamenii muncii, de la întreprin

derea de reparații nave și utilaje 
din Tulcea, acționînd cu hotărîre 
pentru creșterea productivității 
muncii. raportează îndeplinirea, 
înainte de termen, a olanului cinci
nal la producția marfă. Pînă la 
sfîrșitul anului, colectivul muncito
resc din această unitate va realiza, 
peste prevederi, nai nave fluviale și 
utilaje tehnologice necesare unită
ților din cadrul Centralei Delta' Du
nării, contribuind în felul acesta la 
înfăptuirea programului de valorifi
care complexă a resurselor natura
le din De'lță. (Necuîai Amihulesei),

Comunistul — exemplu 
de disciplină și exigență

(Urmare din pag. I) 
firească, de natură să deschidă calea 
lichidării neajunsurilor, să îndrepte 
lucrurile pe făgașul lor normal.

Din ampla dezbatere în acest înalt 
for de gindire. și acțiune al partidu
lui a reieșit cu limpezime de cristal 
că fiecare membru de partid, indi
ferent de funcția pe care o îndepli
nește, indiferent de rolul lui în viața 
noastră social-economică, are nobila 
răspundere, prin însăși calitatea lui 
de comunist, de a-și pune întreaga 

'-capacitate de muncă, întreaga Sa 
competență în slujba înfăptuirii în
tocmai a hotărîrilor de partid și de 
stat, avînd, în același timp, obligația 
de a acționa cu fermitate în înde
plinirea acestor hotărîri, neadmițînd 
nici o încălcare și nici o abatere, sub 
nici un motiv, de la legile statului și 
hotăririle partidului. Fără îndoială, 
în viața oricărei colectivități mai 

' mari sau mai mici pot apărea, tem
porar. greutăți — nimeni și nicăieri, 
în iureșul dezvoltării, nu e lipsit de 
ele, apar în- cursul firesc al muncii, 
al activității. Viața, cu întreaga ei 
complexitate, nu este ca o coală al
bă, imaculată, nu e ca un drum ne
ted, fără nici un fel de urcușuri și 
coborîșuri. Ea ii pune nu o dată pe 
oameni in situația de a-și înzeci for
țele, ii obligă să pună si mai zdra
văn umărul pentru a impinge înainte 
lucrurile, pentru a readuce activita
tea pe drumul normal de desfășura
re. Or, tocmai în astfel de situații se 
verifică tăria morală a, activistului 
de partid, in îndeplinirea misiunii 
sale esențiale de comunist — mobi
lizarea puterii de gînd creator și de 
muncă a colectivului din care face 
parte, prin stimularea puternică a 
atitudinii înaintate a tuturor de gă
sire a soluțiilor celor mai potrivite 
pentru rezolvarea oricărei probleme. 
„Fiecare activist de partid și de 
stat — preciza tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară

CLUJ

Decada culturii clujene
La Cluj-Napoca se desfășoară cea 

de-a șaptea ediție a Decadei culturii 
clujene, organizată .în cadrul Festi
valului național „Cintarea Româ
niei" de Consiliul de educație poli
tică și cultură socialistă al munici
piului, împreună cu comitetul jude
țean de cultură și educație socialistă. 
Numeroase manifestări și acțiuni 
sînt consacrate muncii politico-edu
cative și cuprind simpozioane, mese 
rotunde, conferințe, avînd ca teme 
dezvoltarea economico-socială și cul
turală a României in „Epbca 
Nicolae Ceaușescu", realizările deo
sebite obținute de oamenii muncii 
clujeni in această perioadă istorică, 
coordonatele evoluției viitoare a 
municipiului în lumina hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al P.C;R. 
Alte manifestări prezintă istoria po
porului român in opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, politica de pace 
și colaborare între . popoare . pro
movată de președintele țării, tova

15 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre România și Bulgaria 

Conlucrare rodnică, 
multilaterală

Se împlinesc astăzi 15 ani de la 
semnarea noului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria — eveniment de profundă 
semnificație în evoluția relațiilor 
de bună vecinătate și strînsă con
lucrare dintre cele două țări și po
poare.

Așa cum este cunoscut, partidul 
și statul nostru promovează stator
nic o politică de întărire și dezvol
tare continuă â prieteniei și cola
borării cu toate țările socialiste și 
in primul rind cu țările socialiste 
vecine.. în acest cadru; Partidul 
Comunist Român. România socia
listă acordă o înaltă prețuire rela
țiilor de* colaborare multilaterală 
cu Bulgaria prietenă. Trăind ală- 
turi, ca buni vecini, de-a lungul 
secolelor, animate de aspirații co
mune in lupta de eliberare națio
nală și socială, popoarele român și 
bulgar s-au legat prin puternice 
sentimente de prietenie si solidari
tate. Sint bine cunoscute tradițiile 
luminoase ale luptei purtate în co
mun pentru înlăturarea dominației 
străine, pentru înfăptuirea idealu
rilor seculare de libertate, indepen
dență și progres.

în anii construcției socialiste, ra
porturile dintre țările noastre au 
fost ridicate pe o treaptă calitativ 
superioară, avind ca fundament co
munitatea de orinduire și ideolo
gie, telurile comune ale făuririi 
unei vieți noi.

O importantă hotărîtoare în ex
tinderea continuă a colaborării ro- 
mâno-bulgare o au raporturile din
tre forțele politice conducătoare 
din țările noastre — Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Bulgar — și, în acest cadru, în- 
tilnirile dintre tovarășul 
Nicolae . Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov. Convorbirile, înțele
gerile și hotăririle adoptate la cel 
mai înalt nivel au creat un amplu 
și rodnic cadru de dezvoltare a 
conlucrării in cele mai diverse do
menii de activitate. Desfășurate pe 
pămîntul României și Bulgariei, în
tâlnirile și convorbirile frecvente 
dintre cei doi conducători de 
partid și de stat au constituit, de 
fiecare dată, evenimente de cea 
mai mare importanță pentru con
tinua dezvoltare a raporturilor ro- 
mâno-bulgare. Caracterizînd nive
lul la care se află relațiile din
tre țările și popoarele noastre, 
perspectivele lor. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Noi apreciem in mod deosebit 
stadiul înalt Ia care se află rela
țiile româno-bulgare și considerăm 
că trebuie să facem, și în conti
nuare, totul pentru ca nivelul aces
tor relații să crească necontenit, 
să se afirme, din toate punctele 
de vedere, ca un exemplu de ra
porturi între state socialiste vecine 
și prietene. Considerăm că aceasta 
•este în interesul dezvoltării con
strucției socialiste în țările noastre, 
al cauzei generale a socialismului, 
colaborării și păcii în lume".

La rindul său, tovarășul TODOR 
JIVKOV sublinia : „Atunci cind 

a C.C. al P.C.R. — trebuie să fie 
pătruns de un înalt spirit revoluțio
nar, do răspundere față dc partid 
și față de întregul popor 1 Spiritul 
de sacrificiu, de răspundere, de cin
ste și disciplină sint cerințe obliga
torii pentru un activist de partid și 
de stat, pentru un comunist, pentru 
fiecare membru al partidului nos
tru !“.

Aceste trăsături capătă valori su
perioare în noua etapă de dezvoltare 
a patriei noastre, care impune ca o 
necesitate obiectivă perfecționarea 
conducerii, creșterea răspunderii or
ganelor de partid și de stat.

Sînt. toate acestea, strălucite trăsă
turi de caracter ale comunistului, ad
mirabil probate in întreaga istorie a 
construcției socialismului în țara 
noastră. Marile și importantele etape 
străbătute pînă acum au pus cu 
pregnanță în evidență asemenea vir
tuți ale comuniștilor, ale eroicei 
noastre clase muncitoare, ale între
gului popor. Omul înzestrat cu aces
te calități a fost și este. în tot acest 
răstimp, in primele linii ale frontu
lui muncii pentru edificarea noii, 
orînduiri pe pămintul românesc, fă- 
cînd posibilă depășirea oricăror 
greutăți, cucerirea unor impunătoare 
piscuri de progres și civilizație care 
păreau inaccesibile, realizînd cu suc
ces mărețele obiective ale celei mai 
strălucite epoci din întreaga istorie a 
României, Epoca Nicolae Ceaușescu. 
Nu o dată, asemenea momente au ce
rut nu numai muncă,' ci și sacrificii, 
dăruire totală, dezinteresată. Intere
sele majore ale poporului nostru cer 
ca toți comuniștii să fie primii in în
deplinirea îndatoririlor de construc
tori ai lumii noi. primii ca exemplu 
de dăruire, de ordine și disciplină, de 
voință nestrămutată in bătălia pen
tru înfăptuirea visului de aur. co
munismul.

Dionisie ȘINCAN

rășul Nicolae Ceaușescu, inițiativele 
românești din cadrul Anului Inter
național al Tineretului. De asemenea 
au loc sesiuni de comunicări, schim
buri de experiență, dezbateri, întil
niri cu oameni de știință, artă și 
cultură consacrate creației literare, 
muzicale, plastice clujene, expoziții 
de artă plastică, de carte social-po- 
lițică, științifică și beletristică. Con
tribuția muzeelor, arhivelor statului, 
a altor instituții de cultură la edu
carea politică, patriotică revoluțio
nară a maselor de oameni ai mun
cii face de asemenea obiectul altor 
manifestări ale decadei.

în Salonul de creație științifică 
și tehnică „Napotehnica ’85“, sint 
prezentate cele mai reprezentative 
realizări din întreprinderi, unități de 
cercetare și invățămînt. Decada se 
ya încheia cu un spectacol muzical- 
literar-coregrafic susținut de lau- 
reați ai Festivalului național „Cîn- 
tarea României". (Marin Oprea, co
respondentul „Scînteii"). 

vorbim despre dezvoltarea accele
rată a colaborării noastre, mențio
năm cu deplin temei rolul deosebit 
al intilnirilor Ia cel mai înalt nivel, 
în decursul ultimilor douăzeci dc 
ani, acestea s-au afirmat ca o 
practică excepțional de utilă. Sînt 
deosebit dc caracteristice pentru a- 
ccste întilniri înțelegerea reciprocă 
și modul constructiv de abordare 
și examinare a tuturor problemelor 
de interes reciproc, tendința comu
nă de a trasa domenii și orientări 
noi, de a găsi forme noi pentru 
lărgirea și îmbogățirea pc mai 
departe a colaborării bulgaro- 
roniâne".

O fructuoasă evoluție cunoaște 
colaborarea in domeniul economic, 
schimburile de bunuri materiale 
aproape dublindu-se de la un cin
cinal la altul. Pe de altă par
te. cooperarea și specializarea 
in producție. în continuă ex
tindere. îsi găsesc . materializare 
în construirea în comun a unor 
obiective industriale de mare im
portantă pentru ambele țări. Pe 
baza Programului de lungă durată 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-știintifice, s-a sta
bilit să se acționeze pentru a se lărgi 
și mai mult cadrul conlucrării, să 
fie promovate forme noi, superi
oare de valorificare a potențialului 
economiilor naționale ale celor 
două țări. Se impun, prin impor
tanța lor, hotăririle privind intensi
ficarea cooperării într-o serie de 
sectoare industriale de virf, cum 
sint construcțiile de mașini, elec
tronica, electrotehnica, metalurgia, 
chimia, precum și în agricultură.

In același timp, se extinde con
lucrarea pe plan cultural-științific, 
artistic, al învățămîntului. Se in
tensifică schimburile de experiență 
în construirea noii orînduiri, toate 
acestea îmbogățind colaborarea 
româno-bulgară, contribuind la 
mai buna cunoaștere reciprocă și 
la întărirea prieteniei dintre cele 
două popoare.

Totodată, România șl Bulgaria 
colaborează rodnic în viața inter
națională pentru reducerea tensiu
nii în raporturile dintre state, pen
tru stăvilirea cursei înarmărilor, 
îndeosebi a celor nucleare, și tre
cerea la măsuri efective de dezar
mare, pentru apărarea dreptului 
fundamental al popoarelor la pace, 
la existență liberă și demnă, pen
tru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a bunei vecinătăți, înțelegerii 
și colaborării, lipsită de arme nu
cleare.

împlinirea a 15 ani de la sem
narea noului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
româno-bulgar constituie pentru 
poporul român prilejul de a-și 
reafirma sentimentele de caldă 
prietenie fată de poporul bulgar, 
exprimîndu-și convingerea că rela
țiile de colaborare dintre țările și 
popoarele noastre’ se vor extinde și 
adinei în continuare. în interesul 
reciproc, al cauzei socialismului, 
progresului și păcii în lume.

V. OROS

INFORMAȚII SPORTIVE

JUDO. La campionatele europene 
de judo pentru tineret, desfășurate 
în localitatea elvețiană Dlemont, 
sportivii români Dorin Drimbe (65 
kg) și Adrian Clinei (95 kg) au cu-j 
cerit medaliile de bronz, clasîndu-se 
pe locul trei la categoriile respec
tive.

ȘAH. • Intîlnirile din runda a 
2-a a ..Cunei Mondiale" la sah, ce se 
desfășoară în aceste zile în orașul! 
elvețian Lucerna, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Franța — Ar
gentina 4—2; Elveția — România' 
3,5—2,5 ; U.R.S.S. — R. P. Chineză 
4—1 (1) ; Ungaria — Anglia 3,5—2,5 ; 
R. F. Germania — Africa 4,5—1,5. In 
clasament conduce echipa Angliei cu 
8,5 puncte, urmată de U.R.S.S. 7,5 
puncte (1), Ungaria 7 puncte (1), 
R. F. Germania și Elveția cite 6,5 
puncte (1), Franța 5,5 puncte (1), 
România 5 puncte, Argentina 4,5 
puncte (1), R. P. Chineză 3,5 puncte 
(2). Africa 1,5 puncte. • A început 
turneul international feminin de 
la Smederevska Palanka (Iugosla
via). în prima rundă, Dana Nuțu a 
învins-o pe Zorită Nikolin (Iugosla
via), iar in cea de-a doua a pierdut 
la marea maestră suedeză Pia Cram- 
ling. Elisabeta Polihroniade, care in 
prima rundă a avut zi liberă, a re
mizat in runda a doua cu jucătoa- 
rea iugoslavă Alisa Măriei.

FOTBAL © Meciurile etapei a 13-a 
a campionatului diviziei A la fotbal 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Steaua — Universitatea Cluj- 
Napoca 2—0 (2—0) ; Rapid — F.C. 
Olt 4—3 (0—2) ; Sportul studențesc
— S.C. Bacău 1—0 (0—0) ; Chimia — 
Victoria București 2—0 (0—0) ; 
F.C.M. Brașov — Gloria Buzău 2—1 
(2—1) ; Universitatea Craiova — 
Dinamo 0—0 ; F.C. Argeș — Corvinul 
1—1 (l—1) ; Politehnica Timisoara — 
F.C. Bihor 2—0 (1—0) ; A.S.A. Tg. 
Mureș — Petrolul 0—0. în clasament 
continuă să conducă echipa Steaua, 
cu 22 puncte (un joc mai puțin 
disputat), urmată de formațiile Spor
tul studențesc (20 puncte), Universi
tatea Craiova (18 puncte) si Dinamo 
(17 puncte). Viitoarea etapă se va 
desfășura mîine 20 noiembrie.

BASCHET. La Miinchen s-a efec
tuat tragerea la sorți a grupelor sfer
turilor de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la baschet feminin. 
Campioana României, echipa Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na- 
noca. va evolua în gruoa A. alături 
de formațiile Levski-Spartak Sofia, 
Partizan Belgrad și Vicenza (Italia). 
In grupa B vor juca echinele TSKA 
Moscova, Agon Diisseldorf, Vysoke 
Praga și Stade Franța is.

TENIS. Turneul internațional de 
tenis de la Londra, contînd pentru 
„Marele Premiu", s-a încheiat cu 
victoria campionului cehoslovac 
Ivan Lendl, care l-a întrecut in fi
nală cu 6—7, 6—3, 4—6. 6—4, 6—4 
pe vest-germanul Boris Becker, 
cîștigătorul ultimei ediții a concur
sului de la Wimbledon. Partida, de 
un bun nivel tehnic, a durat 3 ore 
și 48 de minute. în finala probeî de 
dublu, cuplul Guy Forget (Franța)
— Anders Jarryd (Suedia) a dispus 
cu 7—5, 4—6, 6—4 de perechea Boris 
Becker (R.F. Germania) — Slobodan 
Zivojinovici (Iugoslavia).
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în ajunul întîlnirii Ia nivel înalt 
sovieto-americane

Sosirea la Geneva a secretarului general 
al C.C. al P.C.U.S. și a președintelui S.U.A.

GENEVA 18 (Agerpres). — Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a sosit la Geneva în ve
derea convorbirilor... pe care le va 
avea, marți și miercuri, cu președin
tele S.U.A., Ronald Reagan. El a 
fost întimpinat, pe aeroport, de pre
ședintele Confederației Elvețiene, 
Kurt Fuergler, relatează agenția 
T.A.S.S.

într-o declarație făcută la sosire, 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
a arătat că întrevederea cu pre
ședintele S.U.A. va prilejui discu
tarea unor probleme deosebit de im
portanțe, de soluționarea cărora de
pinde în măsură însemnată evoluția 
internațională ulterioară în ansam
blu. în primul rînd, a arătat el, se 
află oprirea cursei fără precedent a 
înarmărilor, împiedicarea extinderii 
ei în sfere noi, înlăturarea perico
lului unui război nuclear, asigurarea 
păcii și a colaborării rodnice între

In sprijinul realizării unei înțelegeri pentru oprirea cursei 
înarmărilor: declarații, apeluri, mesaje adresate celor 

doi conducători
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a adresat se
cretarului general al C.C. al P.C.U.S. 
si președintelui S.U.A. un mesaj in 
care subliniază că întreaga lume 
sneră ca întîlnirea sovieto-ametica- 
nă Ia nivel înalt să se încheie cu 
rezultate pozitive. în actuala situa
ție dificilă în care trăim, toate , ta
rile sînt de acord asupra marilor a- 
vantaie ce ar putea decurge în urma 
unui progres real în domeniul dez
armării și al soluționării conflicte
lor. oriunde se înregistrează acestea, 
se menționează în mesaj.

LONDRA 18 (Agerpres). — Spe
răm că întîlnirea de lă Geneva va 
impulsiona negocierile cu privire la 
controlul înarmărilor și va prefigura 
o eră nouă în relațiile sovieto-ame- 
ricane — a declarat primul ministru 
a>l Marii Britanii, Margaret Thatcher.

BONN 18 (Agerpres). — Președin
tele Partidului Social-Democrat din
R. F. Germania, Willy Brandt, a apre
ciat — într-o alocuțiune rostită la o 
reuniune a Prezidiului P.S.D., la 
Bonn — că dialogul dintre marile 
puteri, la întîlnirea la nivel înalt 
sovieto-americană de la Geneva, 
poate să ofere noi șanse destinderii 
și cooperării in Europa.

TOKIO 18 (Agerpres). — Primarul 
orașului nipon Nagasaki a trimis 
apeluri separate conducătorilor
S. U.A. și U.R.S.S. cerindu-le să ac
ționeze pentru .triumful idealurilor 
de pace.

GENEVA 18 (Agerpres). — La se
diul reprezentanței sovietice și al 
unor organizații internaționale din 
Geneva a avut loc ceremonia trans
miterii scrisorilor trimise de pește 
5 000 de copii clin 37 . devțări.. .secre
tarului general ăl C.C. al . P.C.U.S., 
Mihail. Gorbaciov, și. președintelui 
S.U.A., Ronald Reagan, relatează 
agenția T.A.S.S. în aceste scrisori 
copiii cer înalților reprezentanți ai 
celor două țări să facă tot ce le 

popoare. „Vă pot încredința, a ară
tat Mihail Gorbaciov, că, din partea 
noastră, vom năzui spre un aseme
nea rezultat al acestei întilniri im
portante".

GENEVA 17 (Agerpres). — Pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, a 
sosit la Geneva, în vederea convor
birilor pe care le va avea, marți și 
miercuri, cu secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov. 
El a fost întimpinat, pe aeroport, de 
președintele Confederației Elvețiene, 
Kurt Fuergler.

într-o declarație făcută la sosire, 
Ronald Reagan, după ce a subliniat, 
complexitatea problemelor ce vOr 
constitui obiectul convorbirilor cu 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, a exprimat con
vingerea că se va putea face cel 
puțin un început, în numele speran
țelor arzătoare ale popoarelor.

stă în putință pentru . a elibera tî- 
năra generație de amenințarea unei 
catastrofe■ nucleare.

O amplă demonstrație Împotriva 
escaladării cursei înarmărilor, a ar
mamentelor nucleare, pentru pace și 
dezarmare a avut loc Ia Geneva. 
Circa 10 000 de persoane, reprezen- 
tind peste 50 de grupări și organi
zații pentru pace din Europa, Afri
ca, Asia și America, au străbătut 
străzile Genevei scandînd : Nu ra
chetelor nucleare în Europa ! ; Pen
tru pace și dezarmare ! ; Nu războ
iului stelelor !

Comitetul de organizare a acestei 
ample acțiuni în sprijinul dezarmă
rii, păcii și securității a adresat un 
apel secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, și. pre
ședintelui S.U.A., Ronald Reagan, 
prin care se cere ca, în cel mai 
scurt timp, „cursa dezarmării" să. ia 
locul „Cursei înarmărilor".

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Conducerea coaliției americane „Fe
meile pentru rezultate pozitive la în
tîlnirea la nivel înalt de la Geneva" 
a adresat Administrației S.U.A. ape
lul de a declara un moratoriu asu
pra experiențelor cu arme nucleare 
pe Pămînt și creării de arme antisa- 
telit, relatează agenția T.A.S.S. O 
delegație a conducerii coaliției s-a 
deplasat la Geneva pentru a atrage 
atenția asupra necesității imperioase 
de a se ajunge cit mai grabnic la 
înțelegeri privind încetarea cursei 
înarmărilor.

La Chicago a avut loc o mare în
trunire a luptătorilor americani pen
tru pace cu prilejul încheierii celei 
de-a 6-a Conferințe naționale pen
tru' înghețarea, armamentelor nu
cleare. Participanții la reuniune au 
adus cu ei, din diferite regiuni ale 
S.U.A., textele apelului adresat con
ducătorilor U.R.S.S. și S.U.A. îna
intea întilnirii de la Geneva, sem
nate de peste 1 200 000 de americani 
care cer oprirea cursei înarmărilor.

MARCÎND DEPLINA REUȘITĂ A INIȚIATIVEI ROMÂNIEI

PRIVIND PROBLEMELE TINEREI GENERAȚII

S-a încheiat Conferința mondială a O.N.U. 
pentru Anul Internațional al Tineretului

Aprobarea în unanimitate a „Liniilor directoare pentru programe 
de viitor în domeniul tineretului" și a altor importante documente

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
N. Chilie transmite : La sediul din 
New York al Națiunilor Unite s-a 
încheiat Conferința mondială a
O. N.U. pentru Anul International al 
Tineretului (A.I.T.). importantă ma
nifestare ce are la bază o valoroasă 
inițiativă a României, a președinte
lui Nicolae Ceausescu, privind pro
clamarea si marcarea. în 1985. a 
A.I.T.. sub generoasa deviză ..PARTI
CIPARE — DEZVOLTARE — PACE".

Conferința, la care au- luat parte 
reprezentanți din partea celor 159 de 
state membre ale O.N.U.. a repre
zentat punctul culminant al mani
festărilor consacrate A.I.T. în cadrul 
dezbaterilor s-a evidențiat că A.I.T. 
a generat un viu interes în întreaga 
lume, determinînd o conștientizare 
sporită a factorilor de decizie, a 
opiniei publice fată de problemele 
specifice tinerei generații si stimu- 
lind participarea mai dinamică a ti
nerilor la opera de construcție na
țională. precum si asumarea mai ho- 
tărîtă a răspunderilor ce le revin în 
soluționarea principalelor probleme 
interne si internaționale.

în cursul luărilor de cuvînt s-au 
exprimat înalta apreciere și prețui
re față de inițiativa României, nu
meroși vorbitori adresînd mulțumiri 
exprese guvernului român. Totoda
tă, a fost elogiată activitatea remar
cabilă a Comitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru A.I.T. — al cărui pre
ședinte este tovarășul Nicu Ceaușescu 
— și care a avut un rol esențial în 
Întregul proces de pregătire și mar
care a Anului Internațional al Tine
retului.

La încheierea conferinței a fost 
adoptată, prin consens, o rezoluție — 
elaborată de România, la care s-au 
raliat, în calitate de coautoare, 97 de 
țări de pe toate continentele — prin 
care sînt aprobate „Liniile directoa
re pentru programe de viitor în 
domeniul tineretului și urmărirea 
punerii lor în aplicare", document 
programatic pregătit de Comitetul 
Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T.

în. esență, „Liniile directoare" 
conțin prevederi menite să asigure 
continuitatea acțiunilot și preocupă
rilor factorilor guvernamentali și ne
guvernamentali, cu responsabilități și 
competențe în domeniul tineretului, 
pe plan național, regional și inter
național, la baza lor aflîndu-se cele 
trei componente ale devizei A.I.T., 
„Participare-Dezvoltare-Pace", care, 
așa cum s-a evidențiat și în dezba
terile conferinței, constituie obiec
tive cu valoare permanentă.

Un loc principal îl ocupă în docu
ment referirile cu privire la promo
varea, elaborarea și aplicarea de 
politici și programe novatoare in fa

voarea tineretului, în cadrul planu
rilor de dezvoltare națională.

Rezoluția adresează statelor apelul 
de a depune toate eforturile pentru 
a consolida și . amplifica rezultatele 
A.I.T. în acest scop, se recomandă, 
între altele, menținerea comitetelor 
naționale pentru A.I.T. și a altor 
structuri la nivelul statelor membre, 
ca un element important pentru asi
gurarea cadrului organizatoric adec
vat urmăririi materializării „liniilor 
directoare". Totodată, organele com
petente și instituțiile specializate, ale 
O.N.U. sint chemate să prevadă în
scrierea în programele lor anuale a 
unuia sau mai multor proiecte pre
cise privind tineretul.

Reflectînd interesul larg, puternic 
stimulat de A.I.T., față de problema
tica tinerei generații. Conferința 
mondială a hotărit ca pe ordinea de 
zi a celei de-a 41-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. (1986) să fie 
înscris punctul intitulat „Politici și 
programe privind tineretul — Parti
cipare—Dezvoltare—Pace", prin care 
prestigioasa inițiativă a României 
dobîndește continuitate și perspecti
vă la Națiunile Unite.

Conferința a mai adoptat treî 
rezoluții pe probleme specifice tine
retului privind dreptul la muncă și 
educație, combaterea șomajului in 
rindul tinerei generații, îmbunătăți
rea canalelor de comunicare între 
O.N.U. și organizațiile de tineret.

Prin întreaga ei desfășurare și im
portantele sale rezultate, Conferința 
mondială a O.N.U. pentru A.I.T. — 
eveniment unic în analele organiza
ției — a materializat reușita deplină 
a unei inițiative românești de mare 
răsuiiet internațional.

TaGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

DISTINCȚII. Participarea tării 
noastre la Expoziția mondială a 
realizărilor tinerilor inventatori, 
organizată la Plovdiv (R.P. Bulga
ria), in suita de manifestări con
sacrate Anului Internațional al Ti
neretului, sub deviza „Participare, 
Dezvoltare, Pace", s-a bucurat de 
un deosebit succes. Tinerii inven
tatori români au obținut opt me
dalii de aur. Au fost premiate in
venții din domeniile energiei, chi
miei și electrotehnicii. Expoziția a 
remit lucrări aparținînd unor ti
neri cercetători — elevi, muncitori, 
studenți — din peste 70 de țări.

-LÂ BRUXELLES a avut loc o 
reuniune a Comitetului internatio
nal pentru securitate si cooperare 
europeană, organism neguverna- 
merital creat după semnarea Ac-

ORIENTUL MIJLOCIU
BAGDAD 18 (Agerpres). —La.în

cheierea sesiunii extraordinare a 
Uniunii Parlamentare Arabe, care 
s-â desfășurat lă Bagdad, reprezen
tanți ai forurilor legislative din 11 
țări, arabe si o delegație â Consiliu
lui Național Palestinian au adoptat 
o declarație care lansează un apel 
la întărirea solidarității si unității 
de acțiune in toate domeniile — re
levă agențiile IN A si KUN’A. Do
cumentul reafirmă sprijinul deplin 
fată de cauza dreaptă a poporului 
palestinian., pronuntindu-se pentru 
restabilirea drepturilor .sale legitime, 
inclusiv dreptul la crearea unui .stat 
propriu. în acest sens, țările arabe 
sînt chemate, să-si intensifice spri
jinul moral si ' material acordat Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei — unicul reprezentant legitim 
al poporului palestinian.

Bilanțul tragic 
al catastrofei din Columbia

BOGOTA 18 (Agerpres). — Auto
ritățile columbiene au hotărit să fie 
continuate eforturile de salvare a 
eventualilor supraviețuitori de pe 
urma catastrofei provocate de erup
ția vulcanului Nevada del Ruiz din 
Anzii Cordilieri columbieni — trans
mite agenția Prensa Latina. Ultimele 
comunicate oficiale date publicității 
la Bogota in legătură cu victimele 
înregistrate precizează că este vorba 
despre aproape 25 000 de morți și în 
jur de 3 000 de răniți, dintre care 
unii in stare gravă.

Pierderile materiale sint estimate 
la peste 300 milioane dolari. Puterea 
executivă a propus decretarea stării 
de urgență economică in departa
mentele grav afectate — Tolima și 
Caldas.

Continuă, de asemenea, operațiu
nile de ajutorare a sinis fraților. Au 
fost luate măsuri pentru izolarea 
sanitară a perimetrelor ce pot deveni 
focare de răspindire a molimelor. Se 
apreciază că pe locul unde înainte 
se . ridica orașul Armero — „capitala 
albă a Columbiei1' — zac in prezent, 
in stratul de noroi și magmă vulca
nică, gros in unele, locuri de peste 
7 m, peste 15 000 de cadavre.

tulul final de la Helsinki. Au luat 
parte delegații din 23 de țări eu
ropene. inclusiv România. S-a re
levat necesitatea colaborării între 
toate țările în vederea realizării 
dezarmării si utilizării pașnice a 
spațiului cosmic.

ÎN SIRIA a fost sărbătorită cea 
de-a 15-a aniversare a „Mișcării de 
redresare", lansată de președinte
le Hafez Al-Assad în noiembrie 
1970. La Damasc si în principale
le orașe ale tării au avut loc nu
meroase manifestări, omagiale, a- 
dunări si demonstrații prin care a 
fost subliniată importanta, eveni
mentului. Cu aceste prilejuri au 
fpst înfățișate realizările, noporu-r 
lui sirian sub conducerea Partidu
lui Eaas Arab Socialist si a pre
ședintelui Hafez Al-Assad.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere amabilul mesaj de felicitare pe care Ex
celența Voastră a binevoit să mi-r adreseze cu ocazia celei de-a 62-a aniver
sări a Republicii Turcia.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi convingerea că relațiile turco- 
române se vor dezvolta și. în viitor, în interesul reciproc al țărilor noastre.

Cu această ocazie aș dori să prezint Excelenței Voastre mulțumirile mele 
sincere, împreună, cu cele mai bune urări de prosperitate și de progres 
pentru poporul român.

Vizita delegației parlamentare române în Zimbabwe
HARARE 18 (Agerpres).. — Delega

ția parlamentară română condusă de 
tovarășul Iosif Szasz, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, aflată 
într-o vizită oficială de prietenie în 
Republica Zimbabwe, s-a întîlnit cu 
DidymUs Mutasa, președintele Ca
merei Adunării, și Nollan Makombe, 
președintele Senatului, cu membri ai 
parlamentului Zimbabwean.

Delegația a avut, de asemenea, în
trevederi cu miniștrii comerțului, 
afacerilor externe și justiției, pro
blemelor. legislative și parlamentare, 
precum și cu primarul orașului 
Harare.

SALVADOR

Forțele insurgente se declară gata 
să negocieze încetarea conflictului
SAN SALVADOR 18 (Agerpres). — 

Forțele democratice insurgente 'din 
Salvador au reafirmat poziția lor 
privind solutionarea negociată a con
flictului intern din această tară. 
..înainte ca războiul civil să coste 
mai multe vieți si distrugeri", trans
mite agenția Reuter.

Un document semnat de conduce
rea Frontului Farabundo Marti pen
tru Eliberare, Națională (F.M.L.N.), 
remis corespondenților de pre
să străini, in provincia Chala- 
tenango, precizează că F.M.L.N.

FESTIVITĂȚI. La Mascat au loc 
festivitățile celei de-a 15-a ani
versări a Zilei naționale a Oma
nului.. Cu acest prilej, sultanul 
Qaboos Bin Said, șeful statului 
omanez, a rostit o alocuțiune, în 
prezența a peste 30 de șefi de stat 
și guvern, miniștri și reprezentanți 
speciali participant la festivități. 
Țara noastră este reprezentată de 
o delegație condusă de Traian Pop, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al României.

CONGRESUL PARTIDULUI RE
VOLUȚIEI POPULARE A BENI
NULUI (P.R.P.B.). de guvernămînt, 
consacrat analizării problemelor 
politice si economice ale tării, pre
cum și alegerii organelor de con
ducere.. si-a.. început lucrările la 
Cotonou. Raportul la congres a 
fost prezentat de președintele C.C. 
al P.R.P.B.. Mathieu Kerekou. pre
ședintele R.P. Benin.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

în cadrul întrevederilor, de ambele 
părți a fost subliniată contribuția 
hotăritoare a întilnirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Canaan Sodindo Banana si 
primul ministru Robert Mugabe, de 
la București și Harare; la întărirea 
continuă a raporturilor de prietenie 
și colaborare care leagă popoarele 
român și Zimbabwean. în spiritul în
țelegerilor convenite la nivel înalt, 
s-a reliefat necesitatea participării 
active a parlamentelor la mai buna 
cunoaștere și apropiere dintre țările 
și popoarele noastre, la impulsiona
rea acțiunilor de cooperare econo-j 
mică și a cooperării româno-zimh 
babweene în ansamblu.

„este gata să negocieze încetarea 
războiului civil Salvadorian", luind, 
în acest sens, in considerare desfă
șurarea de convorbiri în exterior cu 
regimul de la San Salvador, in mă
sura in care guvernul garantează 
securitatea reprezentanților forțelor 
democratice la această reuniune.

Reprezentanții guvernului salva- 
dorian si ai F.M.L.N. au avut deja 
două runde de negocieri anul tre
cut. fără a se ajunge insă la înțele
geri concrete, menționează "Sursa 
citată.

LA LONDRA s-a desfășurat in- 
tîlnirea anuală dintre primul mi- i 
nistru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, și președintele Franței, '
Franțois Mitterrand. Au fost abor- ,
date unele probleme internaționale \
actuale, între care intilnirea la I
nivel înalt sovieto-americană de la 
Geneva. S-a hotărit ca la începutul | 
anului viitor să fie semnat acordul 
cu privire la realizarea în comun 1 
a proiectului unei legături perma- , 
nente pe sub Canalul Minecii.

LA SEUL, cîteva sute de tineri 
sud-coreeni au ocupat centrul I
de invățămînt al partidului de I
guvernămînt, in timp ce pe- stră
zile din zona învecinată alți peste 
1 000 de tineri au, participat la o ' 
demonstrație. Împotriva lor au fost 
trimise însemnate forțe de poliție. 
Au fost arestate aproape 200 de ' 
persoane.

UN AN DE LA CONGRESUL AL XIII LEA AL P. C. /?.,
UN AN DE NEOBOSITE EFORTURI PENTRU PACE, PENTRU OM, PENTRU VIAȚĂ

România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu — intensă activitate internațională, 
multiple initiative și demersuri în consens cu idealurile supreme ale tuturor popoarelor lumii

Eveniment de o deosebită însemnătate in 
viața comuniștilor români, Congresul al Xlll-lea 
al P.C.R., Raportul prezentat la Congres de 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au trasat nu numai un vast 
program de acțiune pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, dar au stabilit, 
in același timp, și liniile fundamentale ale 
activității internaționale a partidului și statului.

In întreaga această perioadă, România a 
desfășurat o amplă și susținutâ activitate in
ternațională.

Analele vieții politice mondiale au consemnat, 
in acest răstimp, numeroase, și larg apreciate 
inițiative, propuneri și demersuri ale țârii noas
tre - avind ca obiectiv oprirea cursei 'înarmă
rilor și, in primul rind, a celor nucleare și 
trecerea la dezarmare - problemă fundamen
tală a epocii noastre; încetarea tuturor conflic
telor și soluționarea diferendelor dintre state 
exclusiv prin mijloace pașnice, prin tratative.

Aceste prodigioase inițiative sînt indisolubil 
legate de numele secretarului general al parti

dului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, făuritorul și promotorul 
neobosit al intregii politici externe a României. 
Prin viziunea revoluționară asupra fenomenelor 
vieții internaționale, prin abnegația și pasiunea 
cu care a slujit și slujește nobilele țeluri ale 
păcii și independenței tuturor popoarelor, to
varășul Nicolae Ceaușescu și-a atras o unanimă 
prețuire și un înalt prestigiu pe toate meridia
nele lumii.

Amplu dialog, rodnice relații cu toate țările lumii
Congresul al XIII-lea hotăra ca Republica Socialistă România să ac

ționeze cu toată fermitatea și în viitor pentru întărirea și dezvoltarea 
colaborării și solidarității cu toate țările socialiste, să dezvolte, pe mai 
departe, relațiile cu țările in curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, cu 
țările mici și mijlocii, să extindă, in continuare, in spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, raporturile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate 
țările lumii, fără deosebire de orinduire socială. •

Prietenie și colaborare 
multilaterală 

cu toate țările socialiste
In spiritul acestor hotăriri, așa 

cum s-a subliniat și la recen
ta plenară a C.C. al P.C.R.; țara 
noastră a dezvoltat și dezvoltă o 
largă colaborare in toate domeniile 
cu toate țările socialiste, conside- 
rînd că această colaborare are o 
importanță deosebită pentru dez
voltarea generală și comună, pen
tru creșterea prestigiului și forței 
socialismului în lume, a rolului săii 
în lupta pentru pace și progres so
cial.

— Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit, la București sau în ca
drul vizitelor efectuate în străină
tate, cu conducători de partid și 
de stat ai U.R.S.S., R. P. Chineze, 
R. P. Bulgaria, R. D. Germane, 
R.P.D. Coreene, R.S.F. Iugoslavia, 
R. P. Polone, R. S. Cehoslovace, 
R. P. Ungare.

— In spiritul înțelegerilor la cel 
mai înalt nivel au fost încheiate 
noi acorduri, convenții și alte do
cumente de colaborare economică, 
tehnico-științifică si culturală, ac- 
ționîndu-se pentru realizarea mă
surilor de cooperare și specializare 
în producție cu țările socialiste în 
diverse domenii de activitate.

Conlucrare și solidaritate 
cu țările în curs de 

dezvoltare și nealiniate
In același timp, tara noastră a 

extins colaborarea cu țările in curs 
de dezvoltare și nealiniate, o ase
menea orientare avind o importan
ță deosebită pentru democratizarea 
relațiilor internaționale. pentru 
creșterea rolului acestor țări in so
luționarea problemelor care con
fruntă omenirea.

— Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit și a avut convorbiri în 
această perioadă -cu șefii de stat 
din Republica Arabă Egipt, R. P- 
Congo, Republica Indonezia, Jama- 
hiria Arabă Libiana Populară So
cialistă, Republica Nicaragua, Malta, 
cu primul ministru al Republicii 
Zimbabwe, cu membri ai guvernelor 
și ai parlamentelor din Mozambic, 
Republica Centrafricană, Benin, 
Angola, Maroc, Columbia, Zair, 
Cipru, Somalia.

— Noi documente de colaborare 
și cooperare. în diverse domenii de 
activitate, au fost încheiate cu țări 
în curs de dezvoltare.

Dezvoltarea relațiilor 
cu toate statele, în spiritul 

coexistenței pașnice
România socialistă a extins fn 

același timp relațiile cu țările ca

pitaliste dezvoltate, considerînd că 
aceasta răspunde cerințelor obiecti
ve ale coexistenței pașnice, intere
selor statornicirii unui climat de în
țelegere și cooperare în lume.

— Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit și a avut convorbiri cu 
șefi de stat sau de guvern, cu re
prezentanți ai parlamentelor sau 
cu membri ai guvernelor, cu con
ducători sau reprezentanți ai unor

Pentru dezarmare și pace, pentru 
reglementarea exclusiv pe cale pașnică 

a diferendelor dintre state
Cuvîntarea rostită de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. a pus ■ din 
nou in lumină spiritul de înalță 
responsabilitate manifestat de 
România socialistă, de președintele 
țării față de problemele arzătoare 
care confruntă in prezent omeni
rea. Conducătorul partidului și 
statului a reafirmat cu putere apre
cierea făcută la Congresul al XIII- 
lea că problema fundamentală a lu
mii contemporane continuă să fie 
oprirea cursei înarmărilor, înfăp
tuirea dezarmării, avansind multiple 
inițiative, promovind in cadrul 
O.N.U., al altor organizații interna
ționale, in dialogul bilateral cu ce
lelalte state un program cuprinză
tor, multilateral și realist de acțiuni 
destinate înfăptuirii acestui nobil 
deziderat, program care prevede, 
între altele :

— Sistarea producției de arme 
nucleare, trecerea la reducerea 
treptată a stocurilor existente, pînă 
Ia lichidarea lor totală și interzice
rea definitivă a tuturor armelor 
nucleare, precum și a celorlalte 
arme de distrugere in masă ; 

partide politice din Grecia, Canada, 
Turcia, Finlanda. Spania. R.F. Ger
mania. Israel. S.U.A.. Marea Bri- 
tanie. Danemarca. Olanda. Belgia, 
Japonia, Australia. Italia. Luxem
burg. Danemarca. Austria.

— S-au lărgit schimburile econo
mice. tehnico-științifice cu țările 
capitaliste, în interesul reciproc, al 
cauzei păcii, colaborării și înțe
legerii.

— Oprirea amplasării rachetelor 
americane cu rază medie de ac
țiune în Europa și a contramăsu- 
rilor Uniunii Sovietice pe durata 
tratativelor sovieto-americane de 
la Geneva, realizarea unor înțele
geri grabnice in cadrul acestor tra
tative, care să ducă la retragerea 
tuturor rachetelor existente in Eu
ropa și eliberarea treptată a con
tinentului și a lumii de orice arme 
nucleare ;

— Crearea de zone denuclearizate 
In Balcani, in Europa de nord și 
în alte regiuni ale continentului ;

— încetarea oricăror acțiuni de 
militarizare a spațiului cosmic și 
reglementarea folosirii acestuia în 
scopuri pașnice, O.N.U. să-și asu
me răspunderea realizării unui tra
tat internațional cu privire la spa
țiul cosmic ;

— înghețarea cheltuielilor mili
tare la nivelul anului 1985 și, ulte
rior, reducerea lor anuală cu 5—10 
la sută.

— Trecerea la reducerea arma
mentelor clasice, în cadrul unui 
proces de Ia simplu la complex, 
într-o viziune de perspectivă, care 

să conducă, în final, la dezarmarea 
generală și totală.

Pentru traducerea în viată a a- 
cestui amplu program, țara noas
tră a desfășurat, in perioada care 
a trecut de la Congresul al XIII- 
lea, eforturi tenace, neobosite.

— România a participat activ la 
Conferința de la Geneva pentru 
dezarmare, la Conferința de la 
Stockholm .pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare în Europa, la Conferința de 
la Viena privind reducerea forțelor 
armate și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală.

- încă de la început, țara noas
tră a salutat ideea organizării, unei 
întîlniri la nivel înalt sovieto-ame
ricane în problemele păcii și dezar
mării în lume.
- In spiritul preocupărilor per

severente ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru destine
le omenirii, Apelul Marii Adunări 
Naționale, adresat secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S. și pre
ședintelui S.U.A., a chemat să se 
facă totul pentru ca această întîl- 
nire. să ducă la înțelegeri cores
punzătoare intereselor și așteptării 
popoarelor.

In același timp, în conformitate 
cu ■ orientările . Congresului al 
XIII-lea, România socialistă, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
depus eforturi susținute pentru 
abolirea definitivă a politicii de 
forță din viața internațională, pen
tru rezolvarea exclusiv pe cale paș
nică. prin tratative, a tuturor dife
rendelor dintre state.

• în scopul opririi conflictelor 
militare și soluționării problemelor 
litigioase dintre state numai și nu
mai prin tratative. România a pre
zentat la actuala sesiune a Adu
nării Generale a Q.N.U. o rezoluție 
pentru adoptarea unui Apel solemn 
către statele aflate in conflict pen
tru încetarea fără întirziere a ac
țiunilor armate si solutionarea pro
blemelor dintre ele pe calea tra
tativelor si a unui Angajament 
solemn al statelor membre ale 
O.N.U. de a reglementa stările de 
încordare si conflict. diferendele 
existente pe cale politică, de a se 

abține de Ia folosirea forței si 
amenințarea cu forța, de Ia orice 
intervenție în treburile interne ale 
altor state — rezoluție adoptată in 
unanimitate, bucurindu-se de o 
înaltă apreciere din partea celor
lalte tari membre ale forumului 
mondial.

• Țara noastră a continuat să 
acționeze pentru crearea in cadrul 
O.N.U. a unei Comisii pentru bune 
oficii, mediere și conciliere.

Pentru lichidarea decalajelor, pentru 
asigurarea unei dezvoltări sănătoase 

a economiei mondiale
In Raportul la Congresul al XIII- 

lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta că soluționarea globală a 
problemelor economico-financiare 
ale lumii, realizarea noii ordini 
economice 'internaționale consti
tuie o necesitate obiectivă pentru 
depășirea crizei economice actua
le, pentru stabilitatea și dezvolta
rea armonioasă a economiei mon
diale. In acest spirit, militind 
cu fermitate pentru înfăptuirea 
dezarmării, țara noastră a acționat, 
in același timp, cu tot atita hotări- 
re pentru lichidarea decalajelor, 
pentru reașezarea pe baze sănătoa
se a economiei mondiale. Tot
odată, România a acționat intens 
la O.N.U. și în alte foruri inter
naționale, avansind o serie de im
portante propuneri care în totali
tatea lor vizează edificarea unei 
noi ordini economice internațio
nale :

— Realizarea unor transformări 
radicale, de structură în economia 
mondială și relațiile economice in
ternaționale ;

— Găsirea unei soluții radicale.

Reafirmînd din nou cu tărie încrederea nestrămutată în triumful luptei 
unite a popoarelor de pretutindeni pentru înfăptuirea unei politici de pace 
și dezarmare, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta în cuvîntarea rostită 
lă recenta plenară a C.C. al P.C.R. :

„Sint, intr-adevăr, multe probleme internaționale grave, dar putem 
afirma, fără teama de a greși, că raportul de forțe este de asemenea 
natură incit se poate obține o schimbare în actuala situație internațională, 
forțele progresiste, antiimperialiste, realiste, popoarele de pretutindeni care 
doresc pacea, acționind într-o unitate deplină, pot să schimbe actualul 
curs al evenimentelor, să determine realizarea dezarmării și afirmarea 
unei politici de pace, de conviețuire pașnică, de colaborare egală în 
drepturi intre toate națiunile lumii".

• România se pronunță ferm 
pentru soluționarea pe cale politi
că a problemelor din Orientul Mij
lociu și organizarea, in acest scop, 
a' unei conferințe internaționale, in 
cadrul O.N.U., cu participarea tu
turor. țărilor interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, pentru reglementarea la 
masa negocierilor a celorlalte con
flicte din Asia, Africa. America 
Ceptrală.

globale a problemei datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare ;

— Eliminarea tendințelor protec- 
ționiste, desfășurarea unor schim
buri economice libere de orice în
grădiri și discriminări ;

— Statornicirea unor raporturi 
echilibrate între prețurile materii- 
lpr prime și cele ale produselor 
industriale ;

— Elaborarea unor programe 
speciale de ajutorare a țărilor în 
curs de dezvoltare in vederea ac
celerării industrializării și moder
nizării agriculturii ;

— începerea, in cadrul O.N.U., a 
negocierilor globale in problemele 
cooperării, și dezvoltării ;

— Elaborarea unui Tratat general 
privind noile principii ale relațiilor 
economice internaționale ;

— Convocarea unei conferințe la 
nivel înalt a țărilor în curs de 
dezvoltare ;

— Asigurarea accesului liber, ne
îngrădit al țărilor in curs de dez
voltare la cuceririle științei și teh
nicii mondiale.
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