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Expresie a democrației noastre socialiste, ieri și-a desfășurat lucrările

NICOLAE CEAUȘESCU
acordat revistei „Komunist11 din R.S.F. Iugoslavia

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 21 martie a.c., pe Vlaiko Krivokapici, 
redactor-șef al revistei iugoslave „Komunist", și pe lanez Koroșeț, 
redactor-șef al ediției in limba 
acordat următorul interviu :

slovenă a acestei reviste, cărora le-a

Sub egida Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, joi s-au desfășurat, în 
Capitală, lucrările celei de-a III-a 
Consfătuiri pe țară a reprezentanți
lor controlului oamenilor muncii.

Eveniment important in viața so- 
cial-politică a țării, manifestare a 
democratismului orînduirii noastre 
socialiste, consfătuirea, organiza
tă din inițiativa secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a desfășurat in 
atmosfera de puternică efervescentă 
creatoare proprie acestei perioade 
premergătoare aniversării a 65 de 
ani de la făurirea Partidului Co
munist Român, cind întregul nostru 
popor acționează cu abnegație și dă
ruire revoluționară pentru realiza
rea unei calități noi, superioare in 
toate domeniile de activitate.

La consfătuire, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat în sala Radiotele- 
viziunii, au luat parte peste 1 000 de 
participanți — muncitori, maiștri, 
tehnicieni și ingineri, țărani, alți 
oameni ai muncii — responsabili și 
membri ai echipelor de control al 
oamenilor muncii, reprezentanți ai 
consiliilor F.D.U.S., ai consiliilor' de 
control muncitoresc al activității 
economice și sociale, ai comisiilor 
de coordonare și îndrumare a acti
vității de control al oamenilor mun
cii, al organizațiilor de masă și ob
ștești, ai consiliilor populare, pre
cum și invitați din partea unor mi
nistere și organizații centrale.

La lucrări au luat parte tovarășii 
Emil Bobu, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Ștefan Andrei, Nicu 
Ceaușescu, Petru Enache, Mihai 
Gere, Ana Mureșan, precum și mem
brii Biroului Executiv al Consiliu
lui Național al F.D.U.S., reprezen- - 
tanți ai organizațiilor componente 
ale Frontului Democrației' și Unității 
Socialiste, responsabili și membri ai 
echipelor de ‘ control.

Lucrările au fost deschise de to
varășa Tamara Dobrin, președinte al 
Biroului' Executiv al Consiliului Na
țional al F.D.U.S.

In unanimitate, participanții au 
adoptat următoarea ordine de zi :

1. Raport cu privire la organiza
rea și exercitarea controlului oame
nilor muncii.

2. Măsuri privind continua per-

SCRISOAREA ADRESATA C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de Consfătuirea pe țară a reprezentanților
controlului oamenilor muncii

MULT IUBITE ȘI STIMATE TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU,

Participanții la Consfătuirea pe țară a reprezentanți
lor controlului oamenilor muncii vă roagă să primiți, în 
numele tuturor celor pe care-i reprezintă la această 
consfătuire, asigurarea profundului lor respect, împreu
nă cu urările cele mai fierbinți de sănătate și' putere 
de muncă spre binele și fericirea poporului. Permite- 
ți-ne să exprimăm și cu acest prilej sentimentele noas
tre de dragoste și recunoștință pentru pilduitoarea dă
ruire cu care slujiți, in fruntea partidului și a țârii, 
cauza edificării socialiste a patriei, ridicării ei pe 
culmi tot mai înalte de progres și prosperitate, intâririi 
necontenite a independenței și suveranității sale, pres
tigiului de care se

Mîndria de a fi 
acordați controlului 
această consfătuire 
neavoastrâ, ne mobilizează și mai puternic in înde
plinirea cu răspundere cetățenească a mandatului ce 
ne-a fost încredințat.

Consfătuirea noastră s-a desfășurat intr-un moment 
cind întregul popor, puternic însuflețit de apropiata 
aniversare a 65 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român, acționează cu abnegație și fermitate 
revoluționară pentru îndeplinirea istoricelor hotâriri 
ale Congresului al Xlll-lea al partidului, pentru înfăp
tuirea in cele mai bune condiții a planului de stat și 
a programului suplimentar de producție industrială 
pe anul 1986, pentru realizarea unei calități noi,

bucură in lumea contemporană, 
beneficiarii atenției pe care o 
oamenilor muncii, de a ști că și 
s-a intrunit din inițiativa dum-

CONSFĂTUIREA

(Continuare in pag. a IV-a)

superioare, in toate sectoarele economiei naționale. 
Evocind drumul glorios de lupte și victorii al eroicului 
nostru partid, mărețele izbinzi pe care le-am obținut 
cu deosebire in epoca de aur care vă poartă numele, 
participanții la dezbateri au relevat, cu sentimente de 
aleasă cinstire, profunzimea și larga sferă de cuprin
dere, proprii gindirii teoretice și activității dumnea
voastră practice de eminent conducător revoluționar, 
meritele dumneavoastră excepționale în asigurarea 
progresului ți înfloririi multilaterale a patriei.

Participanții la consfătuire și-au exprimat sen
timentele de aleasă prețuire și recunoștință față de ’ 
activitatea prodigioasă desfășurată de tovarășa 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant 
de frunte al partidului și statului nostru, pentru con
tribuția de excepțională însemnătate pe care o aduce 
la dezvoltarea științei, invățâmintului și culturii româ
nești, la înfăptuirea hotâririlor Congresului al Xlll-lea 
privind ridicarea necontenită a calității vieții, a bună
stării materiale și spirituale a întregului nostru popor.

Consfătuirea a scos in evidență faptul că, pe baza 
indicațiilor și orientărilor stabilite de dumneavoastră, 
controlul oamenilor muncii a devenit astăzi una din 
formele cele mai directe de exercitare a răspunderii 
ce revine muncitorilor, țăranilor și intelectualilor în 
calitatea lor de producători, proprietari ți beneficiari 
ai avuției sociale, profund interesați in dezvoltarea și
(Continuare în pag. a IV-a)

PE TARĂ A REPREZENTANȚILOR 
CONTROLULUI OAMENILOR MUNCII

• Chemarea Consfătuirii pe tara a reprezentanților controlului oamenilor muncii
• Raportul cu privire la organizarea si exercitarea controlului oamenilor muncii
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UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE D
STATUL SOCIALIST,

făurit prin luptă revoluționară sub 
conducerea partidului - organizator 
al vieții și muncii întregului popor

Intre marile înfăptuiri cu care partidul, acum, 
în pragul împlinirii a 65 de ani de la crearea 
sa, se prezintă în fața poporului român se în
scrie în mod deosebit construcția statului de
mocrației muncitorești-revoluționare.

Republica Socialistă România este un astfel 
de stat, făurit prin 
sele largi populare. 
Partidului Comunist

Problema statului 
partidului comunist 
8 Mai 1921. Erau ani grei. Se isprăvise primul 
război mondial, dar dimineața de pace nu era 
senină. Nori întunecați se adunau deasupra 
Europei întregi. Norii fascismului. Ai pericolului 
unui nou război nimicitor. Statul național uni
tar român, făurit la 1 Decembrie 1918, prin 
împlinirea unui vis milenar, era amenințat. în 
apărarea lui s-au ridicat comuniștii. Ei au che
mat la luptă întregul popor. In concepția parti
dului comunist, libertatea țării, integritatea ei, 
suveranitatea și independența statului făceau 
obiectiv necesară unirea tuturor forțelor de
mocratice, progresiste și patriotice ale țării. 
De fapt, această cerință majoră a determinat 
partidul să promoveze o largă politică de alianțe 
- scopul fundamental fiind salvgardarea țării, 
apărarea ființei statului.

Partidul a organizat puternice acțiuni revo
luționare împotriva fascizării țării, împotriva 
războiului. S-a ridicat împotriva odiosului Dictat 
de la Viena, prin care se încălca suveranitatea 
statului român. A militat împotriva alianței cu 
Germania hitleristă și a războiului antisovietic. 
Sub directa conducere a partidului comunist 
a fost pregătit și s-a desfășurat actul istoric 
de la 23 August 1944. S-a înfăptuit democra-

luptă revoluționară de ma- 
sub conducerea încercată a 
Român.
s-a aflat in tentrul atenției 
încă de la crearea sa, la

tizorea statului. A fost proclamată republi
ca. S-a trecut la făurirea statului socialist. In 
Raportul la proiectul noii Constituții a țării, 
prezentat in august 1965, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Problema funda
mentală a oricărei orinduiri sociale ți de stat 
este problema puterii. In România socialistă în
treaga putere aparține poporului, liber ți stâpin 
pe soarta sa, se exercită de către popor. Dind 
expresie acestei realități, Constituția proclamă 
republica noastră stat al oamenilor muncii de 
la orațe ți sate, suveran, independent ți uni
tar, al cărui 
zibil".

Desigur, 
de-a lungul 
me de stat 

interesele 
claselor exploatatoare. Au fost state 

au contribuit la jefuirea și la umi
lirea maselor muncitoare, la cotropirea unor 
popoare. Statul sclavagist, apoi statul feudal 
s-au dovedit a fi, prin întregul lor sistem de or
ganizare, prin natura activității lor, instrumente 
de asuprire, de exploatare a popoarelor. Statul 
capitalist, apărut 
revoluționare, de 
a agitat lozinci 
unei democrații

teritoriu este inalienabil și indivi-

lor, cu 
teresele 
care

au existat, de-a lungul secolelor, 
mileniilor, în istoria omenirii, for- 
care s-au identificat, în esența 

unei minorități, cu in

într-o perioadă de frămintări 
înnoire a societății omenești, 
liberale și a promovat fastul 

fățarnice. Dar in condițiile în

care mijloacele de producție rămîneau, în con
tinuare, concentrate in cîteva miini - de fapt, 
în mîinile noii clase ce venea la putere : bur
ghezia - statul nu putea să se desprindă de 
esența sa de exploatator colectiv. Cu toate 
aceste aspecte, de-a lungul istoriei omenirii, 
statul și-a afirmat caracterul său legic, de ne
cesitate obiectivă, pentru că fără stat nu ar 
fi putut să fie organizate popoarele, națiunile, 
nu s-ar fi putut realiza unitatea națională, pro
gresul istoric.

Dar statul are nu numai trecut. El are și 
viitor. Așa cum arăta secretarul general al 
partidului, președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, niciodată, nici o societate 
nu se va putea lipsi de un organism de condu
cere unitară a întregii activități. De la acest 
adevăr pornește Partidul Comunist Român în de
mersul său sistematic pentru continua întărire a 
statului nostru socialist, pentru creșterea rolului 
său în societate.

Desigur, statul socialist se deosebește în mod 
fundamental de toate tipurile de stat care l-au 
precedat pe scara istoriei. Și se deosebește, 
totodată, de statul capitalist contemporan. Pen
tru că temeliile sale economice, politice, ideolo
gice sînt profund socialiste. Pentru că întreaga 
sa activitate se desfășoară împreună cu poporul 
și sub controlul poporului.

ÎNTREBARE: 
cialistă România, 
prietenă, este 
cută cetățenilor 
rugăm, stimate 
Nicolae Ceaușescu, ca. 
cititorii revistei „Komunist", să 
prezentați pe scurt caracteristi
cile actualului nivel de dezvol
tare economică, politică și cul
turală a tării dumneavoastră, in 
mod deosebit finind seama de 
faptul că. in acest an, marcafi 
cea de-a 65-a aniversare a 
Partidului Comunist Român.

RĂSPUNS : In cei 40 de ani care 
au trecut de la revoluția de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă. România s-a 
transformat dintr-o tară slab dezvol
tată. eminamente agrară — cum era 
denumită în trecut — într-o țară 
industrial-agrară, cu o industrie mo
dernă. dezvoltată și o agricultură so
cialistă in plină dezvoltare și mo
dernizare.

Mă voi referi la cîteva date pen
tru a caracteriza această transfor
mare a României. Anul trecut, pro
ducția industrială a tării a fost de 
peste 100 de ori, mal mare decît cea 
din anul 1944. iar, producția agricolă 
de aproape 4 ori mai mare. Pe 
această bază, venitul național a 
crescut de peste 32 de ori, iar retri
buția reală de peste 8 ori.

în ce privește industria, am dez
voltat puternic ramuri moderne, in 
toate sectoarele. Practic, s-ar putea 
spune că industria românească — 
modernizată și dezvoltată Îndeosebi 
in ultimii 15—20 ani — este capabilă 
să realizeze produse de înaltă tehni
citate si calitate, pentru aproape toa
te sectoarele de activitate.

Am acordat o mare însemnătate 
dezvoltării științei. învățămîntului. 
culturii — ca factori fundamentali 
pentru făurirea societății socialiste, 
și. de altfel, pentru progresul gene
ral al oricărei țări. Aș menționa, in 
acest cadru, faptul oă cercetarea ști
ințifică românească cuprinde astăzi 
circa 220 000 de oameni, că ea poate 
să abordeze cele mai actuale pro
bleme ale revoluției tehnico-științi- 
fice din toate sectoarele de activitate.

în ce privește învățămintul, 
generalizat școala obligatorie 
ani si sintem 
învățămintul 
urmat astăzi 
din tineretul 
superior pregătim cadrele 
toate sectoarele de activitate, 
mult, astăzi, in învățămintul' 
rior românesc învață aproape 20 000 
de tineri din alte țări. îndeosebi din 
cele in curs de dezvoltare.

Am dezvoltat, după cum am men
ționat. agricultura, care se bazează 
pe proprietatea de stat și coopera- 

, tistă. Sectorul gospodăriilor particu
lare reprezintă o pondere nu prea 
mare. Cred că. pe această bază, am 
Si reușit să obținem o creștere im
portantă a producției agricole și să 
creăm condițiile pentru o dezvoltare 
mai rapidă, pe baze moderne, a agri
culturii. Practic, ne acoperim in în
tregime necesarul de produse agro- 
alimentare. realizăm și un anumit 
export, deși nu pe măshra posibili
tăților și necesităților 
noastre.

Tocmai ca rezultat al 
generale a forțelor de 
bazei tehnico-materiale 
socialiste, am reușit să 
creșterea veniturilor reale, ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual 
al poporului — țelul suprem al poli
ticii partidului nostru comunist, 
esența societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe care o edificăm în 
România.

Aș menționa, in acest cadru, faptul 
că și în cincinalul pe care l-am în
cheiat în 1985 am obținut o creștere 
relativ bună a producției industriale, 
a venitului național. Veniturile reale 
ale oamenilor muncii au sporit, în 
această perioadă, cu circa 8 la sută, 
iar ale țărănimii cu circa 12 la sută. 
Subliniez aceasta avînd în vedere 
situația bine cunoscută, de criză eco
nomică mondială, faptul că multe 
state au trebuit să ia măsuri de re
ducere a veniturilor și chiar a con
sumurilor. Faptul că. în aceste con
diții. am reușit să obținem aceste 
realizări, noi il considerăm foarte 
important, dar șl o dovadă a justeței 
politicii partidului nostru, care, de
sigur, se călăuzește după legitățile 
generale. pe care insă le aplică 
tinind seama de realitățile și condi
țiile specifice din România. Noi por
nim — și am pornit totdeauna — de 
la faptul că legitățile generale, 
principiile socialismului științific nu 
se pot aplica uniform, că nu există 
un model sau un șablon în această 
privință, că fiecare partid trebuie să 
tină seama de realitățile concrete din 
tara în care își desfășoară activitatea 
pentru a găsi căile cele mai cores
punzătoare de a asigura înfăptuirea 
cu succes a socialismului. în concor
dantă cu năzuințele și dorințele po
porului respectiv.

în acest spirit, am avut in vedere 
ca întreaga politică a partidului nos
tru. de construcție economico-socială

Republica Șo
fară vecină și 
bine cunos- 
iugoslavi. Vă 

tovarășe 
pentru

am 
de 10 

in curs de a generaliza 
de 12 ani, căre este 

de aproape 80 la sută 
țării. în învățămîntul 

pentru 
Mai 

supe-

economiei
dezvoltării 

producție, a 
a societății 

asigurăm

și de ridicare a nivelului de trai, să 
asigure înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor generale ale Programu
lui partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare spre comunism.

Am acordat și acordăm o mare in- 
semriătate activității politico-educa
tive. culturale, de ridicare a cu
noștințelor generale și a conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii. Am 
organizat o serie de forme noi pri
vind activitatea politico-educativâ de 
masă. Aș .menționa, între acestea. 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" care asigură nu numai 
dar si participarea maselor 
crearea culturii de masă.

De asemenea, am acordat 
dăm o mare însemnătate activității 
politico-educative în rindul comu
niștilor, al partidului. Am pornit și 
pornim permanent de la faptul că 
partidul comunist trebuie să aibă 
rolul de forță politică conducătoare 
in societate, ca centru vital și ca 
factor determinant in elaborarea căi
lor de dezvoltare a societății. în 
concordanță — repet — cu adevăru
rile generale, aplicate la realitățile 
din fiecare tară. Partidul trebuie să 
acționeze continuu împotriva a tot 
ce este .vechi șj perimat, pentru 
promovarea noului, să gindească în
drăzneț. in perspectivă, pentru a 
asigura înfăptuirea obiectivelor ce 
și Ie-a propus și pentru a răspunde 
încrederii pe care poporul și-a pus-o 
in el. Aș putea afirma — acum, cind 
ne pregătim să sărbătorim a 65-a 
aniversare a partidului și aproape 
100 de ani de la crearea primului 
partid muncitoresc în România — că 
partidul nostru, mișcarea revoluțio
nară românească și-au demonstrat 
capacitatea de a asigura conducerea 
poporului pe căile realizării noii 
orinduiri sociale. De aceea se și 
bucură de increderea poporului și 
este urmat de întregul popor.

ÎNTREBARE : Care sint, to
varășe președinte, direcțiile 
strategice fundamentale ale 
viitoarei dezvoltări economice a 
României, respectiv cum se 
pregătește tara dumneavoastră 
pentru intrarea in secolul 21 ?

RĂSPUNS : Pe baza realizărilor 
de Dină acum. Congresul al Xlll-lea 
al partidului a elaborat __ ____
8-lea plan cincinal. 1986—1990. si di
recțiile generale ale dezvoltării în 
perspectivă oină in anul 2000.

Ne-am propus ca. în următorii ani, 
să obținem trecerea tării noastre la 
un stadiu superior de dezvoltare. Noi 
apreciem că astăzi România conti
nuă să fie o tară socialistă in cura 
de dezvoltare. Congresul al XIH-lea 
a stabilit ca. pină in 1990. să depă
șim această situație si România să 
devină o tară socialistă mediu dez
voltată. iar pină în anul 2000 să rea
lizăm obiectivele Programului pri
vind făurirea societății 
multilateral dezvoltate si 
condițiile de trecere la 
principiilor comuniste de 
de viată.

Am formulat obiectivele noastre 
de dezvoltare multilaterală a țării 
avînd în vedere că ne propunem nu 
numai realizarea unei industrii si 
agriculturi puternice, dar si organi
zarea lor pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii. Ne pro
punem. de asemenea, să asigurăm 
dezvoltarea puternică a științei, in- 
vățămîntului, culturii, afirmarea lar
gă a principiilor democratice de con
ducere in societatea noastră și crea
rea condițiilor pentru a putea satis
face pe deplin necesitățile științific 
determinate ale oamenilor, atît din 
punct de vedere material, cit si spi
ritual. De aceea am considerat că 
este necesar să avem in vedere nu 
o latură sau alta, ci toate laturile 
dezvoltării societății, care pot carac
teriza cu adevărat o societate so
cialistă avansată si ne baza cărora 
să se poată pune obiectivul trecerii 
spre comunism.

Avem în vedere. în al doilea rînd, 
de a trece de la dezvoltarea exten
sivă la dezvoltarea intensivă a in
dustriei. agriculturii si a celorlalte 
sectoare de activitate. Acordăm. în 
acest cadru, un rol deosebit noului 
mecanism economic, autoconducerii 
si autogestiunii tuturor unităților 
economico-sociale. cit și a unităților 
teritorial-administrative. Privim a- 
ceasta ca o necesitate a unei bune 
conduceri a activității, a democra
tizării societății și a creării condi
țiilor participării maselor populare 
la conducerea tuturor sectoarelor 
vieții economice si sociale.

Acordăm o mare însemnătate pro
blemelor democrației muncitorești. 
Am realizat. în această privință, un 
cadru larg care permite participarea 
la conducere a tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii. Avem în toate 
unitățile economico-sociale consilii 
ale oamenilor muncii — ca organe 
deliberative de conducere colectivă, 
in care muncitorii reprezintă cel pu
țin 30 la sută. Am institutionalizat 
adunările generale, ca organe de 
conducere ale proprietarilor, produ
cătorilor si beneficiarilor, pornind 
de la faptul că. în societatea noas-

accesul, 
largi la
si acor-

cel de-al

socialiste 
să creăm 
realizarea 
muncă si

Județul Suceava a îndeplinit planul
pe primul trimestru al anului

Ce rol îi revine în prezent, în societatea noastră socialistă, 
statului ? Care sînt răspunderile sale ? Care este misiunea sa is
torică ? La astfel de întrebări ne propunem să răspundem în an
cheta de opinie politică pe care o prezentăm in pagina a lll-a a 
ziarului

Prin mobilizarea e- 
nergiilor creatoare și 
depunerea unor efor
turi susținute pentru 
realizarea ritmică și 
de calitate a sarcini
lor de producție — re
latează coresponden
tul „Scînteii". 
Bejinariu — 
muncii din 
țul Suceava au 
deplinit înainte de ter
men planul la produc- 
ția-mari'ă industrială 
pe primul trimestru al 
anului. S-a creat ast
fel posibilitatea ca 
pină la sfirșitul lunii 
martie să se obțină o . * 
producție-marfă supli
mentară in valoa
re de 200 milioane 
lei. concretizată in 
livrarea către bene
ficiari a 5 000 tone pi
rită. 6 400 tone dolo- 
mită, 6 000 mc cheres
tea. 200 000 mp furni
re estetice. 100 000 mp 
plăci fibrolemnoase. 
confecții textile în va-

Sava 
oamenii 

jude- 
în-

fibre celuloză șl hirtle 
și Întreprinderea de 
confecții din Suceava, 
întreprinderile de «cu
le, subansamble și ac
cesorii și de tricotaje 
„Bucovina" din Ră
dăuți, întreprinderea 
chimică din Fălticeni, 
Filatura' de bumbac 
din Gura Humorului și 
de la Uzina de con
strucții, reparații uti
laje și piese de schimb 
din Vatra Dornei.

loare de 12 milioane 
lei și altele. Sarcinile 
de plan pe trimestrul 
I au fost îndeplinite in 
condițiile depășirii 
productivității muncii 
și reducerii consumu
rilor normate de ma
terii prime, materiale, 
energie electrică și 
combustibil. O contri
buție deosebită la ob
ținerea acestui succes 
au adus-o colectivele 
de la Combinatul de

în telegrama adresată cu acest prilej to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre 
ședintele Republicii Socialiste România, de 
Comitetul județean Suceava al P.C.R. este 
exprimat angajamentul oamenilor muncii 
suceveni de a int.impina cea de-a 65-a ani
versare a făuririi Partidului Comunist Ro
mân cu noi și importante realizări, de a-și 
mobiliza mai puternic capacitatea creatogre 
.pentru îndeplinirea exemplară a sărcinilpr 
ce le revin din hotăririle Congresului al 
Xlll-lea al partidului, sporindu-și astfel 
contribuția la ridicarea scumpei noastre pa
trii pe noi trepte de progres și prosperitate.

tră. proprietatea este de stat sau 
cooperatistă, că ea — proprietatea 
de stat — este administrată in mod 
concret de diferite colective de oa
meni ai muncii si că aceste colec
tive poartă răspunderea deplină in 
fata societății, a poporului pentru 
felul cum administrează această 
parte din avuția generală a tării. 
Desigur, fiecare are obligația nu nu
mai să asigure menținerea, ci si 
dezvoltarea acestei avuții, să parti
cipe și să aducă 
mai însemnată la 
întregii țări.

Avem asemenea 
județe, iar pe 
creat o serie de organisme noi. de
mocratice. de conducere. Am în ve
dere Consiliul National al Oameni
lor Muncii din industrie, care este 
ales in cadrul congresului oamenilor 
muncii, la care participă reprezen
tanții tuturor întreprinderilor. Anul 
acesta, probabil în luna septembrie, 
vom avea al treilea Congres al oa
menilor muncii, la care prevedem să 
participe circa 11000 de oameni. 
Acest congres dezbate problemele 
generale ale dezvoltării economico- 
sociale. în primul rînd ale industriei 
noastre socialiste, si alege Consiliul 
National al Oamenilor Muncii, care 
acționează între congrese.

Avem un congres national al agri
culturii. Anul acesta. în luna mal. 
vom avea, de asemenea, al treilea 
Congres al agriculturii la care vor 
participa tot circa 11 000 de oameni 
din agricultură, care alege Consiliul 
Național al Agriculturii, ce conduce 
activitatea între congrese.

Avem un congres al stiintel sl ln- 
vătămintului — care a avut Ioc în 
toamnă si care a ales si el un Con- 

■ siliu National. Avem un congres al 
culturii si educației socialiste.

De asemenea, pentru organele lo
cale ale puterii de stat, pentru con
siliile populare, am creat un orga
nism nou — un congres al consiliilor 
populare, care are loc imediat după 
alegeri. Acest congres, care a avut 
loc in toamna anului 1985 si la care 
au participat circa 6 500 de oameni 
din conducerea consiliilor populare 
județene, orășenești si comunale, 
dezbate toate problemele privind ad
ministrația județelor, orașelor, comu
nelor si satelor noastre, inclusiv pro
gramele dezvoltării economice si so
ciale în teritoriu. In același timp, 
congresul alege o cameră — un 
parlament al consiliilor populare, de 
circa 600 de membri, care dezbate 
toate legile privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială teritorială.

Iată de ce, pe această bază, noi 
considerăm că am creat un larg ca
dru democratic care permite tuturor 
categoriilor de cetățeni să participe 
la conducerea societății. Desigur, ne 
propunem ca, în perioada următoa
re, să perfecționăm și să creștem 
rolul acestor organisme, pornind de 
Ia faptul că socialismul nu se poate 
construi decît pe baza celei mai 
largi democrații muncitorești-revo
luționare, cu participarea nemijloci
tă a poporului. De altfel, noi am și 
formulat o teză după care socialis
mul îl construim cu poporul și pen
tru popor.

In acest fel ne pregătim să intrăm 
în secolul al XXI-lea, în mileniul al 
III-lea, cu realizarea obiectivelor 
Programului partidului și cu asigu- 
rarea condițiilor necesare trecerii 
aplicarea în societatea noastră 
principiilor comuniste de muncă 
de viață.

ÎNTREBARE : Cunoaștem 
economia României se orientea
ză tot mai mult spre folosirea 
forfelor propriei științe și teh
nologii, spre punerea tot mai 
largă in valoare a resurselor 
naturale naționale. Ce rezultate 
s-au obținut pină in prezent in 
dezvoltarea colaborării și a 
participării economiei românești 
la diviziunea internațională a 
muncii T

RĂSPUNS : Pornind de la obiec
tivele stabilite de Congresul al 
Xlll-lea și avind in vedere uriașele 
cuceriri ale științei și tehnicii, fap
tul că în perioada următoare se pre
vede o afirmare, în forme noi, a re
voluției tehnico-științifice, acordăm 
o mare însemnătate problemelor ști
inței, angajării cu toate forțele pe 
calea înfăptuirii obiectivelor noii re
voluții tehnico-științifice. Practic, 
ne-am propus ca pînă în 1990 produ
sele noastre să fie realizate la nive
lul celor mai bune produse similare 
pe plan mondial, ne-am formulat 
chiar, ca obiectiv — și sperăm să-1 
realizăm — ca. in unele domenii, să 
ocupăm un loc de frunte. Ne-am 
propus aceasta, avînd în vedere că, 
și în trecut, știința românească, oa
menii de știință români au ocupat 
un loc important și au avut un rol 
de pionierat intr-o serie de domenii 
importante. Deci, dispunem de forța 
umană necesară, iar acum, și de o 
bază materială corespunzătoare pen
tru a ne putea propune asemenea 
obiective. Sintem conștienți că 
aceasta presupune o largă colaborare 
internațională. Ne-am angajat ferm, 
in cadrul Programului complex 
adoptat de țările din C.A.E.R., in 
participarea la realizarea unor ase
menea obiective. Dezvoltăm larg — 
și dorim să extindem — colaborarea 
și cu alte state, socialiste și neșocia-

o contribuție cit 
fondul general al

organisme si tn 
Dian national am

(Continuare în pag. a V-a)
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CHEMAREA RAPORTUL
Consfătuirii pe țară a reprezentanților

controlului oamenilor
A treia Consfătuire pe țară a reprezentanți

lor controlului oamenilor muncii, convocată 
din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socialiste Româ
nia. președintele Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, a analizat, într-un spirit de înal
tă răspundere muncitorească, revoluționară, in 
mod critic si autocritic, activitatea desfășurată 
în acest important domeniu al vieții noastre 
publice, a realizat un larg schimb de experiență 
și a adoptat măsuri de'o deosebită însemnătate 
pentru întărirea si creșterea eficientei sociale a 
acestei forme democratice, de autoconducere 
cetățenească, în lumina istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea al partidului.

Lucrările consfătuirii s-au desfășurat într-o 
perioadă cind întregul nostru popor, puternic 
mobilizat de apropiata aniversare a 65 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist Român, ac
ționează cu abnegație și dăruire revoluționară 
pentru realizarea unei calități noi, superioare 
în toate domeniile de activitate, pentru înfăp
tuirea in cele mai bune condiții a planului, a 
programului suplimentar de producție indus
trială pe anul 1986 și pe întregul cincinal, asi- 
gurînd astfel propășirea in continuare a pa
triei pe drumul socialismului multilateral dez
voltat, al comunismului.

Participanții la consfătuire au dat expresie, 
în numele colectivelor de oameni ai muncii pe 
care îi reprezintă, sentimentelor lor de profundă 
dragoste și prețuire, de fierbinte recunoștință 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducă
torul iubit al partidului și statului nostru, cti
torul României socialiste moderne, înflăcăratul 
patriot și militant revoluționar, care și-a de
dicat întreaga viață luptei pentru libertate, 
demnitatea și fericirea poporului, slujirii neabă
tute a mărețelor noastre idealuri de indepen
dentă și progres, triumfului revoluției socia
liste, înfloririi necontenite a patriei, cauzei 
colaborării, înțelegerii și păcii fn lume.

Consfătuirea a pus cu putere în lumi
nă contribuția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea 
întregii politici interne și externe a partidului 
și statului, la dinamizarea permanentă a gîndirii 
și practicii revoluționare din patria noastră. 
S-a relevat că. în anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, ani pe care isto
ria îi consemnează cu litere de aur. pentru 
veacuri și veacuri, cu numele marelui nostru 
erou național — „Epoca Nicolae Ceaușescu" —- 
a fost promovată in mod constant o strategie 
științifică, revoluționară, de dezvoltare armo
nioasă și echilibrată a patriei, de înflorire mul
tilaterală a acesteia, s-a asigurat ridicarea con
tinuă a bunăstării materiale și spirituale a tu
turor oamenilor muncii, s-a creat un larg și 
original cadru de participare democratică. în 
condiții de deplină egalitate, a tuturor cetățe
nilor, a întregului popor la elaborarea și în
făptuirea hotăririlor privind viitorul țării, la 
conducerea societății.

Dezbaterile din cadrul consfătuirii au evi
dențiat faptul că, în cadrul procesului de per
fecționare permanentă a întregului mecănism 
de conducere a vieții economico-sociale, a spo
rit continuu rolul controlului oamenilor muncii 
In societate, a crescut eficienta sa socială, 
această activitate devenind, așa cum a cerut 
secretarul general al partidului, o puternică 
școală a autogospodăririi și autoadministrării 
cetățenești, un bogat izvor de inițiativă civică 
și progres în toate domeniile de interes public, 
cetățenesc ; s-a îmbunătățit cadrul legislativ al 
acestei forme de autoconducere socialistă, s-a 
extins sfera ei de cuprindere și s-a dezvoltat 
baza de masă pe care se. sprijină. în prezent, 
în țară funcționează 48 968 de echipe ale con
trolului oamenilor muncii, în care activează 
193 985 membri ; muncitori și țărani, maiștri, 
tehnicieni și ingineri, medici, juriști și alți in
telectuali, comuniști, uteciști și membri ai Or
ganizației democrației și unității socialiste, oa
meni care, prin activitatea lor obștească, își 
aduc contribuția la apărarea și buna gospodă
rire a proprietății socialiste, la respectarea ho- 
tărîrilor de partid și a legilor țării, la promo
varea principiilor eticii și echității socialiste, 
în conformitate cu politica partidului de ridi- 
care continuă a nivelului de trai, de civilizație 
și cultură al poporului.

Consfătuirea apreciază că a crescut aportul 
controlului exercitat de oamenii muncii la rea
lizarea tnăsurilor stabilite de partid in vederea 
bunei aprovizionări a populației, creșterea ca
lității bunurilor de consum, dezvoltarea micii 
industrii, a comerțului și a prestărilor de ser
vicii, perfecționarea activității unităților sani
tare, de învățămint și social-culturale. Contro
lul oamenilor muncii a devenit una din for
mele cele mai directe de exercitare de către 
cei ce muncesc a răspunderii ce le revine în 
societate în calitatea lor de producători, pro
prietari și beneficiari ai avuției sociale, profund 
interesați în dezvoltarea și buna administrare 
a averii obștești.

Analizînd cu înaltă responsabilitate muncito
rească activitatea desfășurată pînă în prezent, 
participanții la consfătuire au evidențiat lipsu
rile care mai există în organizarea și desfășu
rarea controlului, hotărînd să facă totul pentru 
perfecționarea continuă a formelor și metode
lor de muncă ale echipelor, ale organizațiilor 
de masă și obștești, ale tuturor factorilor că
rora le revin sarcini în acest domeniu, astfel 
încît controlul oamenilor muncii — modalitate 
revoluționară de participare a celor ce mun
cesc la conducerea socială — să-și poată înde
plini tot mai activ și eficient misiunea 
pe care i-a încredințat-o partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în acest scop, pornind de 
la bogata experiență acumulată, consfătuirea a 
adoptat un cuprinzător program de măsuri me
nit să asigure sporirea contribuției controlului 
oamenilor muncii la înfăptuirea politicii știin
țifice, clarvăzătoare a partidului, a mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., pentru creșterea în continuare a bună
stării materiale și spirituale a întregului popor.

Muncitori, țărani, intelec
tuali, oameni ai muncii de 
la orașe și sate!

Corespunzător hotăririlor istorice ale Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., obiectivul fun
damental al cincinalului 1986—1990 il constituie 
înfăptuirea fermă a politicii partidului de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a patriei noastre spre comu
nism. în strinsă concordanță cu acest obiectiv, 
planul pe actualul cincinal va asigura dezvol
tarea puternică a forțelor de producție, accen
tuarea creșterii intensive a tuturor ramurilor 
economiei naționale, promovarea largă în pro
ducție a celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, realizarea unei calități superioare a 
muncii și vieții întregului popor, înscrierea 
României în rîndul țărilor mediu dezvoltate.

Tot ceea ce se înfăptuiește în România este 
destinat dezvoltării generale a patriei și ridi
cării continue a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, țelul suprem al politicii 
partidului, esența societății socialiste multila
teral dezvoltate pe care o edificăm cu succes 
în patria noastră !

Consfătuirea noastră vă adresează chemarea 
vibrantă de a acționa cu întreaga energie si 
putere de muncă pentru îndeplinirea exemplară 
a planului de stat si a programului suplimen
tar de producție industrială pe anul 1986. in 
fiecare unitate si în toate ramurile economiei 
naționale, asigurind astfel sporirea continuă a 
avuției socialiste, a venitului național — baza 
ridicării nivelului general de viată si de civili
zație al întregului popor 1

Munciți cu pricepere, energie și dăruire pa
triotică pentru a asigura înfăptuirea exemplară 
a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului privind accentuarea laturilor cali
tative ale creșterii economice, pentru a realiza 
în acest cincinal cel puțin dublarea producti
vității muncii, ridicarea nivelului tehnic si ca
litativ al produselor, introducerea mai rapidă 
în producție a rezultatelor cercetării științifice, 
valorificarea superioară a resurselor materiale 
și energetice, pentru creșterea eficientei si ren
tabilității fiecărei unități economice 1

Acționați 
a principiilor autoconducerii 
autogestiunii economico-financiare. a noului me
canism economico-financiar ! Gospodăriți cu 
înaltă răspundere bunurile pe care vi Ie-a în
credințat societatea, asigurați dezvoltarea con
tinuă a avuției naționale, unica sursă a bună
stării noastre !

Mobilizați-vă toate forțele pentru înfăptuirea 
măsurilor privind perfecționarea organizării si 
modernizarea producției, reducerea consumuri
lor energetice si materiale. întăriți ordinea și 
disciplina la locul de muncă, combateți cu fer
mitate risipa si neglijenta. înlăturați orice po
sibilitate de irosire a avutului 
porului !

Respectați normele de control 
tea produselor în toate fazele 
producție, acționați cu dăruire pentru creșterea 
continuă a exportului. însusiți-vă cele mai noi 
cuceriri ale stiintei si tehnicii. în vederea ridi
cării continue a performantelor tehnice si func
ționale ale produselor, a. creșterii competitivi
tății acestora pe piața internațională !

Prin întreaga voastră activitate, să faceți să 
crească si mai puternic sentimentul de răspun
dere. de mîndrie patriotică pentru tot ce în
făptuim prin munca unită a poporului nostru, 
asigurind făurirea unei vieți luminoase si dem
ne pentru toti locuitorii tării, progresul si bu
năstarea întregii noastre națiuni !

Muncitori, ingineri și tehni
cieni din industria bunuri
lor de consum, și industria 
mică!

în strinsă concordantă cu obiectivele politicii 
partidului privind ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii. în actualul cincinal, o deo
sebită atenție se acordă dezvoltării producției 
bunurilor de consum si industriei mici, reali
zării în unitățile din aceste ramuri a unor pro
duse modeme, cu performante calitative supe
rioare. care să satisfacă. în condiții tot mai 
bune, cerințele populației.

Faceți totul pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan pe anul 1986 si Pe întregul 
cincinal, pentru modernizarea proceselor de fa
bricație si a producției din unitățile în care 
lucrați, pentru diversificarea gamei de produse 
oferite oamenilor muncii !

Acționați pentru identificarea și valorificarea 
resurselor locale de materiale si energie, in ve
derea creșterii producției si a calității bunurilor 
de larg consum !

Gospodăriți cu înaltă responsabilitate. în fie
care atelier. în fiecare întreprindere, materiile 
prime, materialele, combustibilii și energia, rea
lizați produse de înaltă calitate, astfel încît 
acestea să corespundă exigentelor oamenilor 
muncii — beneficiarii politicii consecvente a 
partidului nostru de creștere continuă a calității 
vieții !

Oameni ai muncii din agri
cultură, cooperatori, țărani 
cu gospodării individuale!

în lumina hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al partidului, agricultura — ramură deosebit de 
importantă a economiei naționale — se va în
scrie ferm. în actualul cincinal, pe coordonatele 
dezvoltării intensive. asigurîndu-se realizarea 
noii revoluții, agrare, creșterea producției Vege
tale si animale, buna aprovizionare a populației 
cu produse agroalimentare. precum si satisfa
cerea cerințelor dezvoltării economiei naționale.

Consfătuirea noastră vă adresează chemarea 
de a munci cu abnegație si spirit gospodăresc 
pentru folosirea cu maximă eficiență a bazei 
tehnico-materiale. a potențialului productiv al 
fondului funciar si a forței de muncă, pentru 
aplicarea pe scară largă a cuceririlor științei 
si tehnicii. în vederea realizării unor producții 
sporite, sigure si stabile, de cereale si plante 
tehnice, a dezvoltării zootehniei, legumiculturii. 
pcmiculturii si viticulturii !

întăriți ordinea, disciplina si răspunderea în 
muncă, pentru ca arăturile, insămintările. ad
ministrarea îngrășămintelor si erbicidelor. între
ținerea culturilor si strîngerea recoltelor, toate 
lucrările agricole din acest an să fie executate 
la timp si în cele mai bune condiții de calitate !

Acționați cu toate forțele, cu întreaga voastră 
pricepere si dăruire pentru îngrijirea corespun
zătoare a animalelor, pentru sporirea natalității 
si reducerea mortalității în zootehnie, pentru 
obținerea unor producții sporite de carne, lapte 
și alte produse animale !

Sporiți-vă contribuția Ia înfăptuirea progra
melor privind dezvoltarea sericiculturii și api
culturii, creșteți animale și păsări în propriile 
voastre gospodării, cultivați fiecare palmă de 
pămînt, spre a contribui astfel din plin la con
stituirea fondului de stat, la satisfacerea nevoi
lor economiei naționale, la buna aprovizionare 
a populației !

Agricultura noastră dispune de o bază tell- 
niCo-materială în plin proces de modernizare 
și are toate condițiile pentru obținerea unor 
producții vegetale și animale superioare în 
toate unitățile, în fiecare gospodărie ; crește
rea masivă a producției, obținerea unor recolte 
record, sporirea contribuției agriculturii la pro
gresul general al economiei naționale constituie 
astăzi o cauză a întregului nostru popor !

Oameni ai muncii din 
merț, cooperație, din 
toarele prestărilor de 
vicii, din transporturile 
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Creșterea puterpică 
de producție, dezvoltarea intensivă a economiei 
naționale vor avea ca rezultat, în actualul 
cincinal, dezvoltarea comerțului, a serviciilor 
pentru populație, a transporturilor publice și a 
celorlalte sectoare de care depinde 
vieții poporului.

Consfătuirea noastră vă adresează 
de a vă perfecționa in permanență . 
politică și profesională, în vederea ridicării la 
un nivel calitativ superior a activității in uni
tățile in care lucrați, spre a satisface în con
diții tot mai bune cerințele populației !

Dovediți înaltă răspundere și exigență în 
apărarea și dezvoltarea continuă a mijloacelor 
ce vă sînt încredințate spre administrare, urmă
riți cu consecvență înfăptuirea hotăririlor de 
partid și respectarea legilor țării în domeniul 
vostru de activitate, promovați cu fermitate 
normele eticii și echității socialiste, întăriți pre
tutindeni ordinea și disciplina în muncă!

Acționați cu hotărîre pentru păstrarea cores
punzătoare a fondului de marfă, pentru trans
portul, depozitarea si desfacerea în cele mai 
bune condiții a 
tății serviciilor 
rea cu strictețe

Manifestați o 
de solicitudine 
transigență față de manifestările de neglijentă 
și lipsă de răspundere, luptați împotriva risipei 
de materiale, energie și combustibili, acționați 
cu înaltă responsabilitate pentru apărarea pro
prietății socialiste, pentru respectarea cu stric
tețe a normelor de muncă și viată proprii so
cietății noastre !

Dovediți prin întreaga voastră activitate hotă- 
rirea fermă de a sluji politica partidului de 
creștere continuă a bunăstării întregului popor I

Lucrători în domeniul ocro
tirii sănătății!

Corespunzător politicii partidului nostru de 
creștere continuă a nivelului de trai al celor

și modernizarea forțelor

calitatea

chemarea 
pregătirea

acestuia, pentru ridicarea cali- 
prestate populației și respecta- 
a prețurilor și tarifelor 1 
atitudine civică înaintată, plină 
față de cetățeni, dovediți in-

muncii
ce muncesc, în actualul cincinal se va perfec
ționa in continuare sistemul de ocrotire a sănă
tății, acordîndu-se prioritate acțiunilor profilac
tice, asigurării unei structuri viguroase a popu
lației.

Folosiți cu maximă eficiență baza tehnico- 
materială a unităților sanitare, acționați cu 
înaltă dăruire pentru prevenirea îmbolnăvirilor, 
pentru menținerea stării de sănătate și a capa
cității de creație a oamenilor muncii, munciți 
cu devotament și dăruire pentru acordarea unei 
asistențe medicale de înaltă calitate!

Militați pentru îmbunătățirea situației demo
grafice a țării, pentru creșterea natalității și a 
sporului natural al populației, pentru păstrarea 
tinereții și vigorii națiunii noastre socialiste !

Desfășurați o intensă activitate de edpcație 
sanitară a maselor, pentru a preintimpinâ. de
pista și combate cauzele morbidității !

Dovediți în întreaga voastră muncă o înaltă 
responsabilitate civică și profesională, intru 
apărarea sănătății poporului nostru !

Tovarăși care acționați în 
domeniul controlului oame
nilor muncii!

Consfătuirea noastră vă cheamă să vă exer
citați cu înaltă competență și răspundere man
datul ce v-a fost încredințat, să acționați cu 
energie pentru dezvoltarea spiritului gospodă
resc in toate sectoarele supuse controlului, 
pentru prevenirea oricăror abateri de la hotă
rârile de partid și legile țării, pentru întărirea 
spiritului de ordine, disciplină și răspundere în 
fiecare unitate controlată !

Concentrați-vă toate eforturile pentru reali
zarea unei noi calități a muncii în domeniile 
voastre de activitate, pentru perfecționarea ac
tivității comerciale, a prestărilor de servicii 
pentru populație, pentru îmbunătățirea asis
tenței sanitare, a sistemului de tratament bal
neoclimateric, a muncii în construcția și repa
rația de locuințe, în celelalte sectoare de inte
res public, pentru înfăptuirea consecventă a 
politicii partidului de ridicare continuă a nive
lului de trai al poporului!

Contribuiți la îmbunătățirea activității de 
aprovizionare și servire a populației, la repar
tizarea și folosirea judicioasă a fondului de 
marfă, la utilizarea corespunzătoare a materii
lor prime, materialelor, combustibililor și ener
giei ; acționați cu exigentă pentru dezvoltarea 
unei atitudini înaintate a personalului muncitor 
din unitățile controlate !

Situati-vă îți fruntea celor 
centru aplicarea programelor 
tarea agriculturii, faceți totul _____  ___ ___
bui. prin munca voastră obștească, la ridicarea 
gradului de civilizație al tuturor comunelor și 
satelor patriei noastre !

Dovediți înaltă răspundere în creșterea exi
gentei si a eficientei controlului, militați pentru 
rezolvarea operativă a 
rilor pe care le faceți !

Susțineți conducerile 
adoptarea unor măsuri 
bunătătire a activității, 
muncii politico-educative in scopul dezvoltării 
conștiinței socialiste a personalului, pentru in
staurarea unui climat de ordine, cinste'si co
rectitudine în toate unitățile !

Atrageti în continuare alături de voi. in echi
pele de control, pe cei mai buni oameni ai 
muncii, ne cei_ mai buni gospodari ai satelor, 
care prin calitățile lor politice, morale și pro
fesionale not aduce o importantă contribuție la 
sporirea fermității si exigentei controlului, in- 
susiți-vă temeinic hotărîrile de partid si legile 
tării, urmăriți stăruitor întărirea caracterului 
preventiv al controlului. îndepliniti-vă la cel 
mai înalt nivel misiunea socială de mare răs
pundere ce vă revine în societate !

Exercitati-vă mandatul intr-un spirit de înal
tă obiectivitate si principialitate, ca reprezen
tanți ai intereselor oamenilor muncii, cu ferma 
convingere că. prin munca voastră, aduceți un 
important sprijin creșterii calității vieții tutu
ror cetățenilor !

Acționați pentru afirmarea si mai puternică 
a caracterului educativ al controlului, pentru 
crearea unei opinii de masă intransigente fată 

‘•de orice încălcări ale normelor de conduită 
profesională !

Consilii ale oamenilor mun
cii din unitățile economice 
și sociale!

Controlul oamenilor muncii acționează in tara 
noastră ca un puternic factor de educație civi
că. expresie concretă a profundului democra
tism al societății noastre socialiste, care asigură 
celor ce muncesc posibilitatea nemijlocită de 
a contribui la perfecționarea activității ce o 

•desfășurați !
Militați pentru rezolvarea operativă a sesiză

rilor și propunerilor menite să contribuie la 
îmbunătățirea activității din unitățile voastre., 
la respectarea fermă a hotăririlor de partid si 
a legilor țării ! Dezbateți în adunările generale 
ale oamenilor muncii constatările echipelor de 
control si propuneți măsuri în vederea soluțio
nării lor temeinice !

Manifestați solicitudine si operativitate față 
de cerințele îndreptățite ale cetățenilor, realizați 
consecvent politica partidului de creștere con
tinuă a avuției sociale, de înflorire multilate
rală a patriei noastre socialiste !

Contribuit! la buna desfășurare a muncii or
ganizatorice si politico-educative pentru creș
terea conștiinței socialiste, pentru dezvoltarea 
unei atitudini înaintate fată de muncă, fată de 
avutul obstesc. fată de interesele generale ale 
societății !

Cetățeni și cetățene!
Făurirea unei civilizații materiale si spiritua

le superioare, trecerea României la stadiul de 
tară socialistă mediu dezvoltată, obiectiv istoric 
stabilit de cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului. impun ridicarea pe un plan calitativ su
perior a muncii în,toate sectoarele producției 
materiale, punerea în valoare a tuturor resur
selor locale de creștere a producției si a cali
tății produselor, de economisire si bună gospo
dărire a materialelor, a pămintului. a energiei 
si combustibililor. Contribuiți prin priceperea, 
inițiativa si efortul vostru personal la realizarea 
acestui obiectiv, la progresul general al patriei !

Creșterea în continuare a puterii economice 
a țării este hotărîtoare pentru întărirea inde
pendenței și suveranității 
sporirea contribuției patriei 
dezarmării si păcii în lume ! 
totul pentru a apăra munca 
lui nostru, cuceririle 
le-am dobîndit conduși de partid, dreptul 
sacru de a ne făuri liber viitorul socialist și 
comunist la care aspirăm !

Acționați în primul rind prin munca voastră, 
prin faptele voastre de buni gospodari, spre a 
susține din toate puterile propunerile și iniția
tivele României, demersurile și acțiunile ener
gice întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in favoarea păcii, colaborării și destinderii in- • 
ternaționale, .pentru înlăturarea pericolului de 
război ! întreaga activitate externă desfășurată 
de partidul și statul nostru pornește de la inte
resele vitale ale poporului român și slujește 
speranțelor întregii omeniri de a trăi într-o 
lume mai bună și mai dreaptă, o lume a păcii 
și înțelegerii intre națiuni !

în aceste momente cînd, într-o deplină uni
tate în jurul Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său general, tovarășur 
Nicolae Ceaușescu, întreaga națiune se pregă
tește să aniverseze 65 de ani de la făurirea 
gloriosului nostru partid, să acționăm cu toții, 
cu profundă dragoste de țară, cu pasiune și 
dăruire, într-un spirit militant, revoluționar, 
pentru înflorirea multilaterală a patriei, pentru 
afirmarea liberă, demnă și suverană a Româ
niei în rîndul națiunilor libere ale lumii 1
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revoluționare pe care

cu privire la organizarea și exercitarea
controlului oamenilor muncii

Controlul oamenilor muncii, se 
subliniază în raport, constituie una 
din formele cele mai directe de exer
citare de către cei ce muncesc a răs
punderii ce le revine în calitatea lor 
de producători, proprietari și bene
ficiari ai avuției sociale, profund in
teresați in dezvoltarea și buna gos
podărire a mijloacelor de care dis
pune, societatea pentru ridicarea ni
velului de bunăstare și civilizație al 
poporului.

Rolul hotărîtor în instituționaliza- 
rea acestei modalități originale a de
mocrației. noastre socialiste l-a avut 
conducătorul partidului și statului, 
care a orientat de la început contro
lul oamenilor muncii spre un mod de 
acțiune practic și eficient, in slujba 
intereselor cetățenești, a progresului 
general al societății.

După ce se evidențiază importan
tele transformări înregistrate de 
România socialistă în toate sectoarele 
economiei naționale, in ansamblul 
vieții sociale, îndeosebi în perioada 
cea mai rodnică din istoria sa. inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului, în raport se arată că în 
anii care au trecut de la precedenta 
consfătuire a continuat procesul de 
edificare a • unei economii moderne 
și eficiente, a crescut capacitatea de 
producție a industriei prin punerea 
în funcțiune a noi obiective și reuti- 
larea celor existente, s-a dezvoltat și 
modernizat baza tehnico-materială a 
agriculturii prin înzestrarea cu noi 
mașini și utilaje, s-au obținut rezul
tate de seamă în înfăptuirea marilor 
programe de creștere a productivită
ții muncii, de ridicare a nivelului 
tehnic si calitativ al produselor, de 
valorificare superioară a materiilor 
prime, energiei și combustibililor, a 
sporit participarea României la 
schimbul mondial de valori mate
riale.

Toate acestea demonstrează cu 
putere faptul că tot ceea ce se în
făptuiește în societatea noastră, toa
te eforturile privind dezvoltarea eco
nomiei naționale, întreaga politică a 
partidului și statului, uriașa operă 
de construcție revoluționară pe care 
o desfășurăm au ca scop omul, bună
starea și fericirea sa ; în aceasta 
constau forța și superioritatea orîn- 
duirii pe care o făurim, temelia în
crederii de nestrămutat a maselor 
populare, a tuturor cetățenilor în 
partidul nostru, a unității intregului 
popor în jurul partidului. al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Raportul subliniază că dezvoltarea 
și adincirea permanentă a democra
ției muncitorești. revoluționare, 
crearea și perfecționarea continuă a 
unor structuri politico-organizatori- 
ce care să asigure participarea oa
menilor muncii la conducerea intre
gului proces de construcție econo
mică și social-culturală constituie o 
trăsătură definitorie pentru•evoluția 
societății românești de astăzi. Tn ca- ' 
drul sistemului larg democrație de 
conducere a țării de către popor, 
6istem pe care l-a creat și îl dez
voltă permanent partidul nostru, 
controlul oamenilor muncii a deve
nit o adevărată școală a răspunderii 
civice, a autogospodăririi, autoadmi
nistrării și autoconducerii cetățe
nești.

în raport se arață apoi că, în pe
rioada de după prima consfătuire pe 
țară a reprezentanților controlului 
oamenilor muncii, această activitate 
s-a desfășurat și se desfășoară pe 
baza unor reglementări legale per
fecționate, in condiții de conducere 
și organizare mai bune și cu o efi
ciență socială sporită ; s-a statuat o 
strinsă colaborare între echipele și 
organele controlului muncitoresc al 
activității economice și sociale, s-au 
realizat condițiile pentru o mai 
bună coordonare a activității, prin 
înființarea comisiilor corespunză
toare la fiecare nivel teritorial-ad- 
ministrativ ; în sfera controlului au 
fost cuprinse noi sectoare de interes 
cetățenesc și s-a stabilit o conlu
crare activă cu inspecțiile de control 
specializate ale statului.

în prezent, în țară funcționează 
48 968 echipe de control al oameni
lor muncii, cu aproape 2 250 mai 
multe decît la consfătuirea prece
dentă ; in echipe activează 193 985 
membri : muncitori, maiștri și teh
nicieni, țărani cooperatori și cu gos
podărie individuală, medici, juriști 
și economiști, cadre didactice, elevi 
și studenți, femei casnice și pensio
nari.

Echipele exercită controlul în .cir
ca 1Ș4 000 unități de producere' și 
desfacere a mărfurilor, de alimenta
ție publică, cantine, depozite, silo
zuri și piețe, eămine și internate, 
stațiuni balneoclimaterice și servicii 
publice ; in conformitate cu preve
derile legii, ele se preocupă de buna 
gospodărire a mijloacelor încredin
țate de societate acestor unități, de 
întărirea spiritului de ordine și dis
ciplină la fiecare loc de muncă, de

dezvoltarea atitudinii înaintate a 
personalului muncitor față de popu
lație.

în anul 1985, echipele de control 
al oamenilor muncii au efectuat 
433 962 acțiuni de control, care s-au 
soldat cu 253 654 de propuneri, sesi
zări și sugestii de natură să conducă 
la îmbunătățirea activității in unită
țile controlate, din care peste 88 la 
sută au fost rezolvate operativ ; în 
același timp, ele au semnalat orga
nelor de specialitate actele de în
călcare a legalității pe care le-au 
constatat, au acționat pentru înlătu
rarea stărilor de lucruri negative.

Echipele de control al oamenilor 
muncii, se afirmă in raport, și-au 
îmbunătățit metodele de muncă, do
vedesc maturitate, exigență și răs
pundere, militează cu mai multă 
consecvență pentru înlăturarea lip
surilor din activitatea unităților ce 
le sînt încredințate spre control ; sa 
evidențiază creșterea rolului educa
tiv al echipelor, a funcției lor de 
promovare a principiilor eticii și 
echității in rîndurile celor cu care 
vin in contact.

în raport este relevată contribuția 
însemnată pe care o aduc la organi
zarea și exercitarea controlului oa
menilor muncii sindicatele, organi
zațiile de femei și cele de tineret, 
organizațiile democrației și unității 
socialiste. Se precizează că, în a- 
ceastă perioadă, Consiliul Central al 
U.G.S.R., conducerile sindicatelor 
de ramură, comitetele sindicale din 
întreprinderi și instituții au parti
cipat la îndrumarea echipelor de 
control formate" din muncitori, mai
ștri, tehnicieni, care au acționat sis
tematic în vederea realizării unor 
controale eficiente.

Ca urmare a preocupărilor Con
siliului Național, a consiliilor locale 
ale F.D.U.S. pentru aplicarea indi
cațiilor și orientărilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu privind 
organizarea și desfășurarea activi
tății de control, a creșterii rolului 
acestuia In rezolvarea problemelor 
de muncă și viață ale cetățenilor, a 
sporit eficiența controlului oameni
lor muncii.

în unele localități, activitatea echi
pelor de control a contribuit la 
cuprinderea în planurile de dezvol
tare în profil teritorial a noi unități 
sanitare, spații comerciale și pres
tări de servicii pentru populație, Ia 
reamplasarea șl reprofilarea aces
tora ; au fost reorganizate unele 
trasee ale mijloacelor de transport 
urban și s-a îmbunătățit orarul de 
funcționare a acestora, s-au luat 
măsuri pentru remedieri la blocu
rile de locuințe, pentru mai buna 
gospodărire a materialelor pe șan
tierele de construcții și evitarea ri
sipei.

Se poate afirma — constată ra
portul -- că activitatea controlului 
exercitat de oamenii muncii'a adus 
și aduce o contribuție sporită Ia 
apărarea și dezvoltarea continuă a 
proprietății Întregului popor. Acțio- 
nînd în acest sens, toți factorii că
rora le revin sarcini în acest dome
niu își manifestă adeziunea deplină 
la politica partidului de ridicare 
permanentă a calității vieții în pa
tria noastră.

în continuare, In raport se subli
niază că datorită insuficientei insis
tențe din partea unor consilii ale 
F.D.U.S. și a comisiilor de coordo
nare în urmărirea rezolvării propu
nerilor făcute de către echipe și 
subaprecierii acestor propuneri de 
către unii conducători de unități, 
s-a constatat persistența unor nea
junsuri, care trebuie să se afle și 
pe viitor în atenția factorilor răs
punzători și a organizațiilor ob
ștești.

Raportul arată că printre cauzele 
care explică persistența unor nea
junsuri se înscriu și deficientele 
existente în înseși organizarea și 
desfășurarea controlului oamenilor 
muncii ; nu peste tot consiliile 
F.D.U.S., .comisiile de coordonare, 
organizațiile sindicale, da tineret și 
femei acordă atenția cuvenită aces
tei activități de interes cetățenesc 
și nu acționează cu fermitatea, con
secvența și răspunderea cuvenita 
spre a-i spori eficiența socială. Sînt 
cazuri cînd membrii echipelor nu 
sînt selecționați corespunzător, fapt 
care permite Încredințarea acestei 
misiuni importante unor oameni care 
nu înțeleg să-și facă datoria față 
de obște. Se manifestă o serie de 
lipsuri și in ceea ce privește in
struirea, pregătirea controlorilor ob
ștești, se organizează prea puțina 
schimburi de experiență. Sînt echi
pe de control care desfășoară o ac
tivitate formală, realizează controa
le superficiale, ce nu pot conduce 
la propuneri concrete pentru îmbu
nătățirea activității.

Comisiile de coordonare nu îndru
mă peste tot, în mod corespunzător, 
activitatea de control, astfel încît 
aceasta să acopere în mod echili

brat toate domeniile prevăzute de 
lege. în cartierele orașelor, ca și 
în mediul rural, controlul oamenilor 
muncii acționează sporadic ; proble
me importante, cum sînt sporirea 
potențialului productiv al gospodă
riilor personale, înfrumusețarea ca
selor, a curților, starea drumurilor, 
îngrijirea pășunilor și a pădurilor, 
sint lăsate in afara preocupărilor 
echipelor.

în raport se apreciază, de aseme
nea, că activitatea echipelor de con
trol nu are întotdeauna un caracter 
preventiv ; echipele consemnează 
abateri deja comise, fără a sesiza 
din vreme cazurile de proastă evi
dență, dezordinea și lipsa măsurilor 
de securitate a bunurilor, care fac 
posibile abaterile. Cea mai insem- 
nată deficiență a consiliilor F.D.U.S., 
a comisiilor de coordonare și a echi
pelor de control constă în lipsa de 
consecvență, de continuitate în ceea 
ce privește urmărirea soluționării 
problemelor sesizate de controlori ; 
nu peste tot există o evidență în 
acest sens și nu se cooperează în
deaproape cu organele de stat, cu 
birourile executive ale consiliilor 
populare, cu conducerile unităților 
vizate, pentru ea neajunsurile o dată 
semnalate să fie lichidate.

îmbunătățirea în continuare a ca
lității vieții în patria noastră — se 
spune in raport — depinde în pri
mul rind de înfăptuirea fără abatere 
a politicii partidului de dezvoltare 
permanentă a economiei naționale,, 
de realizarea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., materializate pentru perioa
da actuală în cel de-al VIII-lea cin
cinal, în planul de stat pe acest an 
și în programul suplimentar de creș
tere a producției industriale pe anul 
1986.

în scopul înfăptuirii politicii 
partidului de ridicare continuă a 
gradului de bunăstare și civilizație 
al poporului nostru, trebuie să ac
ționeze și controlul oamenilor mun
cii, dezvoltîndu-se, perfecționîndu-se 
și sporindu-și continuu eficiența so
cială.

Se impune ca In activitatea de 
control al oamenilor muncii să fie 
cuprinse toate unitățile din dome
niile prevăzute de lege, să se reali
zeze controale regulate în comerț, 
cooperație, servicii, inclusiv în ceea 
ce privește respectarea riguroasă a 
prețurilor și tarifelor, In sectoarele 
gospodăriei locative, construcțiilor 
și reparațiilor de locuințe, activită
ții sanitare și cultural-educative de 
masă ; trebuie să fie extins contro
lul în mediul rural, echipele să fie 
constituite din oameni cu spirit de 
răspundere, să fie mai bine instruite 
și îndrumate, astfel încît activitatea 
pe care o desfășoară să se soldeze 
întotdeauna cu rezultate corespun
zătoare.

Raportul subliniază necesitatea11 ca 
și In viitor controlul exercitat de 
oamenii muncii să aibă ca obiectiv - 
central urmărirea atentă și exigentă 
a modului în care sînt respectate le
gile țării privind întărirea, ocroti
rea și dezvoltarea proprietății socia
liste, creșterea preocupării pentru 
conservarea și utilizarea corespun
zătoare a avuției naționale.

în raport se cere consiliilor Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, organizațiilor de sindicat, 
O.D.U.S., de tineret și femei să-și 
Îmbunătățească în continuare acti
vitatea de selecționare a celor cara 
sînt aleși în echipele de control, 
astfel incit acestea să cuprindă un 
număr mai mare de muncitori și ță
rani, maiștri, ingineri și tehnicieni, 
medici, economiști, juriști și alți in
telectuali, oameni care se bucură de 
încrederea colectivelor în care lu
crează și au o bună pregătire profe
sională și politică, capabili să pro
moveze competent și combativ ati
tudinea înaintată față de interesela 
generale ale societății.

în Încheiere, raportul relevă mo
dul cum s-au desfășurat consfătui
rile reprezentanților controlului oa
menilor muncii la nivel comunal, 
orășenesc, municipal și județean, la 
dezbaterile cărora au luat parte peste 
23 000 de cetățeni, realizîndu-se un. 
amplu schimb de experiență asupra 
activității desfășurate în acest do
meniu.

S-a subliniat că participanții Ia 
aceste consfătuiri au dat expresie 
hotărîrii colectivelor în mijlocul că
rora își desfășoară activitatea de a 
acționa cu fermitate pentru a im
plica și mai activ controlul exerci
tat de oamenii muncii în ampla ac
tivitate organizată și condusă de 
partid în scopul înfăptuirii neabătu
te a hotăririlor Congresului al XIII- 
lea al P.C.R., a însuflețitoarelor pro
grame elaborate din inițiativa și cu 
participarea determinantă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru 
creșterea producției, a productivi
tății și calității muncii, a eficienței 
activității in toate sectoarele, în fie
care ramură a economiei naționale.
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STATUL SOCIALIST, 
făurit prin luptă revoluționară sub conducerea partidului 

-organizator al vieții si muncii întregului paper
Factorul principal al forței și trăiniciei statului nostru socialist este întărirea

continuă a alianței clasei muncitoare cu țărănimea - temelia de granit a orlnduirii 
noastre socialiste - unitatea strînsă dintre muncitori, țărani și intelectuali, între
toate categoriile de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate. Acționînd
ca instrument principal al exercitării puterii oamenilor muncii, statul nostru socia 
list își va intensifica activitatea pentru înfăptuirea fermă și consecventă a Progra
mului Partidului Comunist Român.

NICOLAE CEAUȘESCU

Cadru larg, reprezentativ de participare
a întregii națiuni la conducerea societății

Revoluția și construcția socialistă au 
afirmat plenar, in viața societății 
noastre, un nou tip de sistem poli
tic, ce asigură organizarea și conducerea 

conștientă a proceselor sociale, exercitarea 
rolului politic conducător al clasei munci
toare, forța socială cea mai înaintată a so
cietății noastre, participarea activă a tuturor 
membrilor societății la conducerea trebu
rilor obștești.

Ca rezultat al transformărilor revoluțio
nare înfăptuite in structura societății prin 
lichidarea proprietății private asupra mij
loacelor de producție și prin generalizare# 
relațiilor socialiste in economie,.și in.inr. 

.. treaga viață socială, socialismul a inaugu
rat in istorie un nou 'tip de stat, ca ex
presie a puterii politice a celor' ce mun
cesc. Statul' socialist este reprezentant su
prem al întregului popor. El este chemat să 
apere și să consolideze proprietatea socia
listă, baza sistemului politic socialist, sa 
asigure conducerea proceselor de dezvol
tare economico-socială și perfecționarea 
continuă a relațiilor de producție și sociale 
noi, să organizeze și să extindă relațiile 
de colaborare multilaterală cu 
state.

politică, în care devine efectiv stăpin pe 
soarta sa, numai in. aceste condiții se 
poate asigura o democrație reală, pot fi 
maturizate Continuu calitățile democratice 
ale conducerii sociale. Aceasta este, de 
altfel, direcția în care a evoluat în mod 
consecvent sistemul nostru politic, . prin 
consolidarea noilor relații sociale, prin 
dezvoltarea formelor participative la toate 
nivelurile, prin afirmarea cu putere în ul
timul deceniu a autoconducerii muncito
rești, forma cea mai cuprinzătoare de 
participare a oamenilor muncii la condu
cerea proceselor economice și sociale".

celelalte

ț „Ceea
a statu-

Prof. univ. dr. Ovidiu Trăsnea 
ce definește esența democratică 
lui socialist este lichidarea oricăror rela
ții de exploatare, înfăptuirea egalității de
pline în drepturi a tuturor cetățenilor, in
diferent de naționalitate, de rasă sau de 
sex, asigurarea unor posibilități egale de 
manifestare in toate domeniile de creație 
materială și spirituală. «Democrația socia
listă, evidenția în mod sintetic tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înseamnă asigurarea 
participării active a tuturor membrilor so
cietății la conducerea treburilor obștești și 
de stat, ia viața publică, înseamnă mani
festarea plenară a fiecărui individ în sinul 
societății».

Socialismul și statul. Această relație s-a 
afirmat puternic in istoria trăită a Româ
niei. In istoria sa nouă. înfăptuită și scri
să in anii de după actul patriotic de dem
nitate națională de la 23 August 1944. In 
anii de mărețe prefaceri revoluționare de 
după cel de-al IX-lea Congres al partidu
lui. Documentele din arhive, reportajele 
din presa vremii, păstrate în colecții, foto
grafiile și peliculele cinematografice rea
lizate în toți acești ani, ce incorporează in 
memoria timpului imagini din zile și nopți 
cu adevărat fierbinți, se constituie in edi
ficatoare mărturii că încă din zorii revo
luției și construcției socialiste partidul și-a 
propus, între obiectivele sale fundamenta
le, să transforme statul, să-i confere o 
esență nouă, in deplină concordanță cu 
noile lui rosturi, cu noile lui sarcini și 
funcții. Pentru că statul trebuia să devină 
un instrument eficient al edificării noii 
societăți. Dar, mai intii, trebuia să fie asi
gurată democratizarea statului. Această 
cerință se dovedise a fi legică. Memoria 
documentelor păstrează imagini semnifica
tive pentru o acțiune ce a fost in mod su
gestiv numită „asaltul primăriilor". Strate
gia partidului prevedea ca 
statului să înceapă „de jos 
de la bază, de la organele 
terii de stat. Și primăriile, 
prefecturile au fost practic 
de către mase, in frunte cu
fost instalați primari democrați. 
democrați, S-a trecut la purificarea apara
tului organelor- locale ale statului. Tot
odată, insă, a început marea bătălie pen
tru un guvern democratic. Demonstrați
ile nu mai conteneau. Istoria României 
nu mai cunoscuse încă un atit de pu
ternic avînt revoluționar. București, iar
na fierbinte a anului 1945. Era intr-o 
zi de februarie. La chemarea partidu
lui comunist, peste 600 000 de oameni, de 
toate categoriile sociale, dar in primul rlnd 
muncitori din uzinele Capitalei, veniseră 
să ceară un guvern democratic. Partidul 
arătase cu limpezime că guvernul aflat 
atunci in funcțiune, cu majoritate reacțio
nară, trebuia inlocuit cu un guvern repre
zentativ al poporului. „Guvernul 
trebuie să fie. doborît prin forța 
lui" — răsunase atunci, ca o 
la luptă, glasul partidului. Și 
nul acela a fost intr-adevăr
prin voința poporului și prin 
poporului. Un nou guvern, democratic, a

fost instaurat la 6 martie 1945. Apoi un-nou 
parlament, primul parlament democratic 
din istoria României, ca urmare a alegeri
lor din toamna anului 1946. In sfirșit, la 
30 Decembrie 1947 România și-a cucerit și 
o nouă formă de stat. A fost proclamată 
republica. Cucerirea puterii de stat a fost 
urmată, in mod firesc, de întărirea proprie
tății de stat, prin naționalizarea principa
lelor mijloace de producție; apoi s-a con
stituit proprietatea cooperatistă, o dată cu 
trecerea la transformarea socialistă a agri
culturii. Treptat, statul a primit atribuții 
noi, privind planificarea și conducerea eco
nomiei, organizarea invățămintului, dez
voltarea Științei și culturii. De la înalta 
tribună a Congresului al IX-lea al parti
dului, in acea zi istorică de 19 iulie 1965, 
deschizătoare de nouă epocă in viața țâ
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
cu tărie că socialismul a învins pe deplin 
și definitiv in România. Statul însuși își 
consolidase baza sa socialistă. Și iată mo
mentul ce avea să consacre această nouă 
realitate : Marea Adunare Națională votea
ză, in august 1965, după numai citeva săp
tămâni de la Congresul al IX-lea, o nouă 
Constituție. Schimbarea denumirii țării — 
in Republica Socialistă România — dădea 
expresie faptului că statul nostru era, 
acum, in esența sa, socialist.

pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului. Comunist Român, in 
cea mai inaltă funcție de stat, ca intiiul 
președinte al României.

Istoria insăși l-a desemnat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să conducă partidul, țara 
și poporul in perioada cea mai glorioasă 
din întreaga existență a României. De fapt, 
activitatea sa revoluționară acoperă peste o 
jumătate ' 
a patriei 
secol, pe 
varășul 
alese calități organizatorice și politice, înal
tele sale trăsături de conducător comunist. 
Poporul român și-a încredințat destinele 

' fiului său cel mai iubit, in jurul căruia în
tregul partid, întreaga nățiune au făurit o 
unitate de monolit — chezășia 
societății socialiste multilateral 
și înaintării spre comunism a

de secol din istoria contemporană 
noastre. De peste o jumătate de 
drumul luminos al revoluției, to- 
Nicolae Ceaușescu ți-a afirmat

edificării 
dezvoltate 
României.

Conf. univ. dr. Nicolae Popa : „A crescut 
puternic, în societatea noastră, rolul statu
lui. în strategia conducerii societății, statul 
a dobindit misiunea de organizator al în
tregii activități economice și sociale. Viața 
a arătat că nici o altă organizație socială 
nu poate înlocui stgtul al cărui rol în so
cietate este să regleze întreaga activitate, 
de la economie la știință, invățămînt și 
cultură, de la înfăptuirea obiectivelor pro
gresului țării pină la realizarea sarcinilor 
politicii externe. Alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de șef 
al statului, ca președinte al României, re
prezintă chezășia împlinirii marilor năzu
ințe pentru care au militat comuniștii, pen
tru care, de-a lungul ihtregii istorii, a 
luptat poporul".

Departe de a fi o realitate statică, ra
porturile politice de colaborare dintre cla
sele și' categoriile sociale din societatea so
cialistă au evoluat și evoluează ele însele 
în procesul transformărilor revoluționare. 
Acest proces dinamic își' pune amprenta 
asupra evoluției rolului și funcției statu
lui în sistemul politic, asupra dezvoltării 
continue a democrației socialiste, muncito
rești. în țara noastră, socializarea princi
palelor mijloace de producție, organizarea 
vieții economice pe baza planificării uni
tare, precum și calitatea nouă a oamenilor 
muncii de proprietari, producători și be
neficiari ai întregii avuții naționale le . 
conferă acestora posibilitatea de a exercita 
puterea politică într-un cadru instituțional 
care deschide pentru prima oară în istorie 
perspectiva reală a autoguvernării poporu
lui prin el însuși.

Superioritatea orlnduirii socialiste și a 
sistemului politic socialist este evidențiată 
prins faptul că numai în condițiile în care 
poporul preia în propriile mîini puterea

democratizarea 
in sus". Adică 
locale ale pu
mni intii, apoi 
luate cu asalt 
comuniștii. Au 

Prefecți

Conf. univ. dr. Nicolae Popa : „în con
cepția partidului nostru, statul nu putea să 
rămînă — și nu a rămas — neschimbat. 
Cu deosebire după Congresul al IX-lea, în 
toți anii de cînd în fruntea partidului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu. x statul 
s-a perfecționat continuu, și-a îmbunătățit 
de la o etapă la alta activitatea, a strîns 
legăturile cu masele. S-a trecut de la 
dictatura proletariatului, ca formă de ma
nifestare a puterii de stat. Ia o formă nouă, 
superioară, corespunzătoare noului conți
nut al puterii politice : statul democrației 
muncitorești-revoluționare. Ce este, din a- 
ceastă perspectivă, statul ? în concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu, exprimată 
magistral la plenara din 1—2 iunie 1982, 
„statul este reprezentantul suprem al pro
prietarilor și producătorilor, organizatorul 
vieții comune a întregului popor, a intregii 
națiuni". Aceasta este 
zentului. Dar va fi și 
rului. Partidul nostru 
potrivit căreia, pe o 
dezvoltării societății,
dispară este adevărată. Dar aceasta este 
o problemă de perspectivă îndepărtată. 
Pentru că statul va continua să funcțio
neze vreme îndelungată. El va exista și în 
comunism. Va avea și atunci un rol im
portant în organizarea vieții sociale. Cu 
atit mai mult, statul își afirmă acest rol 
in prezent. Statul, sub conducerea parti
dului, în deplină unitate cu toate celelalte 
organisme democratice, îndeplinește rolul 
de instrument de bază al edificării socia
lismului și comunismului pe pămîntul 
României".

Conf. dr. loan Muram : „Prin Constitu
ție, președintele are, în statul nostru. înalte 
prerogative atît pe planul politicii interne, 
cit și pe cel al politicii externe. Specific, în 
societatea noastră. în care acționează un 
sistem unic și unitar al democrației socia
liste, un sistem care cuprinde, într-o de-

plină unitate dialectică, partidul, organele 
statului, organizațiile de masă și obștești, 
este insă faptul că instituția președintelui 
se integrează activ în sistemul politic al 
democrației socialiste. Prin inițiativa pre
ședintelui țării, au fost instituite forme ac
tive care amplifică participarea maselor Ia 
conducerea statului, cum sint congresele, 
consfătuirile naționale, dezbaterea publică a 
proiectelor de legi. Au fost instîtuționali- 
zate, totodată, formele de participare la 
conducerea unităților economico-sociale, 
consiliile oamenilor muncii, adunările 
generale ale oamenilor muncii’ alte nu
meroase modalități de consultare a ma
selor. Viața social-politică a României con
temporane conferă atît statului nostru so
cialist. cit și instituției președintelui țării 
o esență democratică superioară".

Vasile Grădișteanu : „Discursul preziden
țial al tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostit 
cu prilejul reînvestirii, în martie. 1985,

este ilustrativ pentru rolul deosebit de im
portant al președintelui în viața țării. Tot 
ceea ce înseamnă, azi, ridicarea țării pe noi 
culmi de progres, de civilizație, perfecțio
narea întregii activități economice' și so
ciale, creșterea prestigiului patriei noastre 
în lufne, este organic legat de gîndirea și 
activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele României socialiste. Deose
bit de semnificativ este faptul că, o I 
dată cu activitatea revoluționară pe care 
o desfășoară și care contribuie în mod 
esențial la creșterea prestigiului si preroga
tivelor funcției de președinte al tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu manifestă o sus
ținută preocupare pentru ca. în același 
timp, să sporească rolul tuturor instituți
ilor statului în societate. Este relevantă, in 
acest sens, concepția potrivit căreia „parti
dului îi revine misiunea de a acționa per
manent pentru perfecționarea și creșterea 
rolului statului, al tuturor organismelor de
mocratice în toate sectoarele de activitate".

Democrația muncitoreascâ-revoluționară 
— laborator viu de idei și fapte 

pentru progresul patriei

o realitate a pre- 
o realitate a viito- 
cOnsideră că teza 
anumită treaptă a 
statul urmează să

acesta 
poporu- 
chemare 

guveț- 
doborit 

forța

Unitate deplină, clădită pe marile
împliniri și aspirații socialiste

£‘ ste martoră istoria : poporul român 
și-a .urmat întotdeauna conducătorii 
Ce au știut să-l poarte spre biruință. 

Și întotdeauna, in momentele cruciale ale 
istoriei, din rindurile poporului nostru s-au 
ridicat mari conducători. Oameni care și-au 
înțeles vremea. Care și-au înțeles și și-au 
iubit poporul. Și care l-au ridicat la luptă 
pentru apărarea libertății , și independenței 
patriei. Pentru infăptuirea visului secular 
al românilor : unitatea națională.

Azi, în era nouă, socialistă, țara are un 
conducător încercat, puternic, înțelept, cum 
nu a mai avut altul in intreaga sa istoric : 
Partidul Comunist Român. Ridicat din rin
durile clasei muncitoare, ale poporului, 
partidul nostru comunist s-a dovedit, de-a 
lungul celor șase decenii și jumătate de 
viață, un temerar conducător colectiv tocmai 
pentru că și-a asumat rolul de continuator

al tradițiilor înaintate, afirmindu-și prin 
fapte hotăfirea de a garanta, in noile condi
ții istorice, ridicarea patriei pe culmi din
tre cele mai înalte de progres și civilizație. 
Am sărbătorit, în vara anului 'trecut, împli
nirea a două decenii de la Congresul al IX- 
lea al partidului. AU fost evocate, cu acest 
prilej, marile înfăptuiri ale României, din 
toți acești ani,, fără precedent in intreaga 
sa existență. Și cum înfăptuirile nu pot fi 
despărțite de oameni, au fost evocate in 
mod firesc eroismul, abnegația, devotamen
tul, patriotismul revoluționar prin care s-au 
distins milioane și milioane de oameni 
crescuți de partid, de Uniunea Tineretului 
Comunist; milioane și milioane de con
structori ai socialismului care au trasat, 
prin munca lor, prin voința lor, noul chip 
al patriei. Tuturor, revoluția socialistă le-a 
schimbat in mod fundamental condiția, i-a

determinat să gindeasci și să acționeze po
trivit statutului lor de făuritori de istorie, 
de participanți activi la conducerea socie
tății. Dar, intii fi intii, toate aceste mărețe 
înfăptuiri se asociază in mod esențial cu 
gindirea științifică, profund revoluționară, 
cu activitatea neobosită, cu personalitatea 
proeminentă proprii ctitorului României noi, 
socialiste — tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ceaușescu 
Comunist

cu voința 
IX-lea il

Martie 1965: tovarășul Nicolae 
este ales in fruntea Partidului 
Român.

Iulie 1965 : în deplin consens 
întregului popor, Congresul al
alege pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de secretar general al 
partidului.

Martie 1974 : dînd expresie voinței națio
nale, forul suprem legislativ al tării îl alega

Se evidențiază cu precădere, în pro
cesul afirmării sistemului politic nou, 
al societății socialiste, rolul Partidu
lui Comunist Român de centru vital al în

tregii societăți, dinamizator al marilor pre
faceri revoluționare care au avut loc in 
viața politică și economico-socială a țării. 
Constituția Republicii Socialiste România 
consacră rolul conducător al partidului ca 
exponent al intereselor majore ale întregu
lui popor. Rolul conducător al partidu
lui, sublinia in acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se exercită nu numai 
in numele poporului, ci prin popor și pen
tru popor.

Prof. univ. dr. Ovidiu Trăsnea : „Terme
nul de stat al democrației muncitorești, fo
losit pentru a defini forma politică prin 
care astăzi oamenii muncii din România 
participă nemijlocit la conducerea societă
ții corespunde pe deplin realităților sociale 
noi și evidențiază, în același timp, superio
ritatea socialismului ca orînduire democra
tică în care poporul își făurește în deplină 
libertate, în mod conștient, propriul său 
viitor.

Societatea noastră socialistă dispune în 
prezent de un cadru instituțional democra
tic unic în felul său. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, problema care se 
pune este aceea a valorificării depline a 
acestui cadru, a funcționării optime a sis
temului democratic pe care l-am edificat, 
în acest scop, partidul a inițiat și dezvoltat, 
în acești ani, un dialog permanent cu ma
sele, prin modalități larg diversificate, care 
completează firesc structurile noastre poli
tice și contribuie, în același timp, la asi
gurarea dinamicii ascendente a sistemului 
politic socialist, la dezvoltarea continuă a 
democratismului noii orînduiri".

O trăsătură definitorie a vieții noastre 
politice o reprezintă dialogul permanent cu 
poporul, participarea întregului popor, in 
deplină unitate de voință și acțiune, la ela
borarea și infăptuirea politicii partidului 
și statului. A devenit o tradiție ca hotă- 
rîrile importante privind progresul țării, 
adoptarea programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei să fie dezbătute 
pe larg, cu toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, cu întregul popor.

ale
și 

de 
să

Teodor Mșghiaj, președintele C.A.P. 
Mădățaș, județul Bihor : „Afirmarea unui 
spirit înnoitor în viața politică a țării 
noastre este strînș legată de personalitatea 
și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de promovarea, ca valori fundamentale 
vieții noastre politice, a răspunderii 
atașamentului față de popor și față 
cuceririle sale revoluționare. Trebuie
pornim întotdeauna, arăta președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de la 
faptul că sîntem cu toții fiii aceleiași pa
trii, că avem aceleași drepturi, dar și ace
leași îndatoriri și trebuie să facem totul 
pentru a asigura înfăptuirea politicii parti
dului. Ca deputat în Marea Adunare Na
țională, am participat cu legitimă mîndrle 
și emoție patriotică în martie 1985, Ia în
ceputul actualei legislaturi, Ia realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de președinte al Republicii Socia
liste România. Prin calitățile sale de om 
politic, de revoluționar și patriot înflăcărat, 
prin realismul și cutezanța gîndirii sale 
politice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adus și aduce o contribuție hotărîtoare la 
elaborarea politicii partidului și statului 
nostru, la realizarea progresului și prospe
rității patriei noastre. Pentru dăruirea cu 
care acționează spre binele poporului, co
muniștii, toți oamenii muncii și întregul 
popor îl înconjoară pe conducătorul parti
dului și statului nostru cu alese sentimente 
de prețuire și recunoștință".

Maria Lazăr, prlm-vicepreședinte al Con
siliului popular județean Buzău : „Cu de
plin temei putem afirma că programele

adoptate de partid, în toate domeniile vie
ții economico-sociale, reprezintă expresia 
voinței întregii noastre națiuni socialiste. 
Crearea Frontului Democrației și Unității 
Socialiste — moment de referință în evo
luția sistemului politic democratic din so
cietatea noastră — a inaugurat, în acest 
sens, un proces de largă deschidere. Un 
proces sintetizat in principiul, subliniat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit că
ruia „socialismul se făurește cu poporul 
și pentru popor". îmi amintesc bine de una 
dintre vizitele de lucru efectuate în jude
țul nostru de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, președin
tele României. Cu acel prilej, s-au discutat 
concret, la fața locului, în întreprinderi 
industriale, probleme ale modernizării pro
cesului de producție, ale creșterii eficien
ței economice. Personal am fost impre
sionată de faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu era preocupat In egală 
măsură de probleme economice și de pro
bleme sociale. Buzăul avea, în acel mo
ment, întreprinderi în care lucrau îndeo
sebi bărbați. Președintele țării a subliniat 
atunci cerința de a se crea noi locuri de 
muncă pentru femeile din orașul și județul 
nostru. La scurt timp după această vizită 
a fost creată o întreprindere integrată de 
țesătorie și filatură, unde lucrează în pre
zent mii de femei. De fapt, fiecare vizită 
efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
județul Buzău, a prilejuit ample dezbateri 
asupra problemelor economice și sociale, 
marcînd ridicarea acestui colț de țară pe 
noi trepte de progres și civilizație".

Condusă de Partidul Comunist Român, cară 
întregii noastre societăți, România socialistă este un 
pendent, în care poporul însuși este stăpin pe soarta 
și a statului, ales prin voința întregului popor, se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Secretarul general al partidului, președintele României, este simbolul exemplar 
al unității dintre partid și popor. Al voinței ardente a întregii noastre națiuni de 
a îpfâptui exemplar politica partidului și statului. De a îndeplini cutezătoarele 
obiective stabilite de Congresul al Xlll-lea pentru actualul cincinal și pentru 
viitorul deceniu, pînă în anul 2000.

centru! vital al 
suveran și inde-

reprezintă 
stat liber, 

lui. Iar în fruntea partidului

Pagină realizată de Adrian VASILESCU și Ioan STANESCU
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Pentru recolte mari în acest an CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ A REPREZENTANȚILOR

0 PRIMĂ VARĂ A CAUTĂTII IREPROȘABILI 
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE! J

CONSTANȚA

Seara, la ora bilanțului, în tabăra 
de cimp a mecanizatorilor

In unitățile agricole de pe 
mării, primăvara intîrzie de 
față de cele situate în cîmpie. N-a 
făcut excepție nici in acest an, ast
fel că duminică și luni, cind in uni
tățile agricole de pe malul Dunării 
se insămința din plin, specialiștii 
din consiliul agroindustrial Albești 
încă mai studiau solele unde ar pu
tea să intre cu tractoarele și mași
nile care au pornit marți din toate 
cele 8 tabere de cimp ca de la star
tul unei adevărate competiții. Și, in 
aceeași zi, cu 80 de semănători s-au 
insămînțat aproape 1 000 de hectare, 
iar a doua zi — 1 150 hectare, ceea 
ce Înseamnă că pe cele 2 903 hec
tare de culturi de urgența I această 
lucrare va fi încheiată în trei zile, 
îl întrebăm pe Asan Eroi, directorul 
S.M.A.-ului, de unde rezultă ritmul 
acesta și dacă el nu este cumva în 
contradicție cu exigențele de cali
tate, dar in loc de replică ne in
vită la tabăra de cimp a cooperativei 
agricole din Mangalia, unde terenul 
seamănă perfect cu răzoarele din- 
tr-o grădină bine lucrată. In tabără 
Insă, unde se află vagonul dormi
tor, atelierul mobil, cisternele de 
combustibil și apă nu sînt decît doi 
mecanici de serviciu, care sudează o 
piesă și șeful secției, Ion Curuțiu, 
care socotește de zor. Calculează 
rezultatele fiecărui 
pregătirea terenului 
pentru a le afișa 
cimp. Le parcurgem 
și aflăm că nici un 
se află sub norma 
Ba, cei mai mulți au insămînțat cite 
14 și chiar 15 hectare. „De la aceste 
depășiri pe care le vom întilni în 
toate cele 8 tabere rezultă viteza 
sporită pe consiliu" — conchide di
rectorul S.M.A. „Să înțelegem de 
aici că mecanizatorii au lucrat cu o 
viteză prea mare la semănat ?“. 
„Nici vorbă. Singura șansă a meca

malul 
regulă

mecanizator la 
și la semănat 

la panoul din 
și noi pe rind 
mecanizator nu 
de 12 hectare.

nizatorilor de a-șl depăși norma este 
folosirea la maximum a timpului de 
lucru la semănat și tocmai acesta 
constituie avantajul taberelor de 
cimp. Acum, cind ziua este egală cu 
noaptea, scăzind din • cele 12 ore lu
mină timpul pentru masă și pentru 
pornirea tractoarelor rezultă că 11 
ore sint folosite efectiv in brazdă, 
față de 10 ore, cit se prevăzuse ini
țial, ceea ce înseamnă 162 de ore în 
plus pentru cele 80 de semănători și 
82 de agregate care lucrează Ia pre
gătit. Și tot de aici mal rezultă pes
te 1 000 litri motorină economisită 
zilnic pe S.M.A., față de situația în 
care tractoarele ar fi plecat seara 
și ar fi venit dimineața de Ia sec
ție."

Este ora 19,30 seara, mecanizatorii 
au sosit cu tractoarele în tabără și 
primul lucru pe care-1 fac este acela 
de a veni să vadă panoul unde sînt 
afișate rezultatele fiecăruia, in com
parație cu norma stabilită, condiți
ile de premiere și o sumedenie de 
alte norme tehnice pe care trebuie 
să le știe fiecare. „Vedeți, asta e 
casa mecanizatorului acum — ne 
spune șeful secției de mecanizare. 
Aici muncesc, aici se odihnesc, aici 
primesc masa caldă în cimp, aici 
află, operativ, fiecare ce ispravă a 
făcut zilnic, iat dacă o să scrieți 
ceva, de bine sau de rău despre ei, 
tot aici o să afle pentru că li se 
aduc ziarele in cimp, iar articolele 
care-i interesează sînt decupate și 
afișate pe panoul din fiecare ta
bără". „Mi-e teamă că pînă atunci 
terminați semănatul primei urgențe". 
„Tot aici vom fi pentru că vom con
tinua din 
mai bine 
consiliul".

mers urgența a doua pe 
de 4 000 hectare In tot

George M1HAESCU
corespondentul „Scinteii

CONTROLULUI OAMENILOR MUNCII

• • ’

executăLa cooperativa agricolă Crăciunel, județul Alba, semănatul 
concomitent cu pregătirea terenului

Mi. • •

IALOMIȚA

0 solicitare din partea organelor agricole ale județului, 
prin care s-ar cîștiga cel puțin patru zile la semănat

In județul Ialomița conducerile 
unităților au luat măsuri pentru gră
birea insămințârii celor 220 000 hec
tare prevăzute cu culturi cerealiere, 
plante tehnice, furaje și legume.

Pentru urgentarea semănatului 
care are nevoie de front de lucru, 
de suprafețe cu un pat germinativ 
de calitate s-a dispus luarea unor 
măsuri eficiente, menite să contribu
ie la mobilizarea tuturor forțelor tn 
brazdă, zilnic, cite 
mințarea culturilor

15—16 ore. Insă- 
din prima epocă

( spiritul de răspundere
1

SCRISOAREA ADRESATA C.C. Al PCJL, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Patru lucrări la o singură trecere.
O inițiativă eficientă cîștigă tot mal mult teren în 
actuala campanie de insămințări: realizarea concomi
tentă a mai multor lucrări printr-o singură trecere 
Ia pregătirea terenului. Așa cum am remarcat în uni
tăți cooperatiste din raza consiliului agroindustrial 
Someș—Odorhei, din județul Sălaj, spre exemplu. In 
fața discurilor (dotate cu lamă nivelatoare și grapă 
cu colți reglabili) erau montate echipamente de erbi- 
cidat. Printr-o singură trecere se realizează erbici- 
darea, mărunțirea solului, nivelatul și grăpatul. In 
alte unități, echipamentul de erbicidat era montat pe 
combinator. Acest mod de a lucra are ca efect spo
rirea vitezei de lucru la pregătirea terenului — deci asi
gurarea unui larg front la insămințări — și, concomi
tent, se realizează importante economii de carburanți. 
Evident, este posibil sd se lucreze in acest fel datorită 
faptului că arăturile din toamnă s-au efectuat in 
condiții de bună calitate. (Eugen Teglaș, corespon
dentul „Scinteii").

Culturile seVor iriga... după recoltare ?
Irigă, după cum se știe, cind plantele cer apă. Două 
din condițiile obligatorii pentru ca apa să ajungă la 
rădăcina acestora In lunile fierbinți de vară, atunci 
cind e cea mai mare nevoie sint: si existe echipa
mente pentru irigații (conducte și aspersoare), iar 
udătorii să fie insiruiți. După cum ne spune Ion 
Olteanu, președintele C.A.P. Zănoaga, județul Dolj, 
nici una din aceste condiții nu este îndeplinită. Vina 
pentru această situație revine deopotrivă serviciilor de 
specialitate din direcția agricoli județeană, care a pre
văzut in planul de investiții procurarea acestor echi
pamente in... august, cind Irigațiile sint pe sfirșite, 
deși sistemele trebuie să fie pregătite să inceapă udă
rile la 30 aprilie, și consiliul de conducere al unității, 
tare pină la această dată n-a acționat corespun
zător in vederea asigurării numărului necesar de udă- 
tori. De aici. întrebarea : suprafețele prevăzute pentru 
acest an vor fi irigate... după recoltare 7 (Nicolae 
Băbălău. corespondentul „Scinteii").

! este in stadiu final și a fost declan
șat semănatul culturii de floarea- 
soarelui pe cele 34 500 hectare.

, altfel, pentru 
pregătit peste

t semănat peste
, tarul forței de

tru executarea 
campaniei asigură ca din cele aproa
pe 4 000 tractoare, 1 300 să aibă asi
gurat schimbul II, pentru care au 
fost nominalizați 600 de combineri 
din S.M.A. și 700 motopompiști, ru- 
tieriști și șoferi din unitățile C.A.P. 
și I.A.S. în aceste condiții, din cele 
2 100 tractoare repartizate la pregă
tirea terenului, 60 la sută au posibi-

Ilitatea să lucreze și pe timpul nopții, 
iar calitatea, în schimb prelungit, să 
fie la fel de bună ca cea realizată

I ziua. Pentru marele volum de lu
crări, unitățile agricole au nevoie

I zilnic de peste 200 tone motorină, 
această calitate fiind în conformita
te cu consumurile stabilite, dar exe
cutarea în avans.a lucrărilor a făcut 
ca la 27 martie să mai fie pentru

■ consum in total doar 150 tone.
Ar fi deci strict necesară livra-

1 rea mai din vreme a cantităților de 
motorină pentru 'executarea acestor 
lucrări atit de importante in ce pri
vește păstrarea umidității în sol și 
a se accelera ritmul de lucru acum, 
cind timpul este foarte bun pentru 
însămînțări. Rezolvarea acestei ches
tiuni ar crea condiții pentru a se 
cîștiga cel puțin patru zile de lucru 
la semănat, ceea ce este de foarte 
mare importanță in acest moment.

De 
s-au 
s-au

această cultură
8 000 hectare și
4 500 hectare. Inven- 
muncă calificată pen- 
lucrărilor din cadrul

(Urmare din pag. I),

buna gospodărire a mijloacelor de care dispune 
societatea in vederea creșterii calității vieții. Tot ceea 
ce s-a realizat pentru sporirea bunăstării generale 
in cincinalul recent încheiat, crearea a sute de mii de 
noi locuri de muncă, creșterea cu o treime a fondului 
de retribuire a personalului muncitor, satisfacerea in 
linii generale a nevoilor de locuințe ale populației, 
majorarea substanțială, in două rinduri, a alocației 
de stat pentru copii și a indemnizațiilor ce se acordă 
mamelor, sporirea cheltuielilor social-culturale ale 
statului ș.a. demonstrează cu putere faptul că întreaga 
politică a partidului, toate programele privind dez
voltarea economiei naționale, uriașa operă de con
strucție revoluționară pe care o desfășurăm sub 
conducerea dumneavoastră au ca scop omul, calitatea 
vieții sale, fericirea sa.

In cadrul consfătuirii, participanții au urmat îndemnu
rile dumneavoastră, analizind cu răspundere și exi
gență activitatea desfășurată și măsurile necesare pen
tru sporirea in continuare a contribuției controlului de 
masă la intărirea și apărarea proprietății socialiste.

Cu prilejul consfătuirii, am întreprins o analiză res
ponsabilă a activității controlului oamenilor muncii, am 
realizat un schimb de experiență deosebit de util pen
tru munca noastră de viitor și am adoptat măsuri spre 
a ridica eficiența controlului de masă la nivelul exi
gențelor actualei etape de dezvoltare a societății noas
tre.

Din dezbateri a rezultat că, desfășurindu-se in ca
drul legislativ perfecționat pe care I l-ați asigurat, 
bucurindu-se de sprijinul activ al controlului munci
toresc și de stat, atrăgind in rindurile sale pe cei mai 
pricepuți muncitori și țărani, pe cei mai destoinici gos
podari și punind in valoare bogata experiență acu
mulată pină acum, controlul celor ce muncesc are toa
te condițiile pentru a veghea cu rezultate tot mai bune 
la aplicarea fermă a hotâririlor partidului, la respec
tarea riguroasă a legilor țării, la generalizarea in toa
te domeniile a principiilor eticii și echității socialiste, 
a unei comportări bazate pe valorile morale funda
mentale ale societății noastre t munca, cinstea, corecti
tudinea și demnitatea.

Consfătuirea ne-a prilejuit In același timp cunoaș
terea și aprofundarea formelor și metodelor de acțiune 
apte să conducă la intărirea rolului educativ al con
trolului oamenilor muncii, așa cum ne-ați recomandat 
dumneavoastră. In întreaga noastră activitate, vom ur
mări stăruitor să creăm și să dezvoltăm o puternică 
opinie de masă împotriva lipsurilor, a risipei, a ori
căror posibilități de irosire a averii obștești, a orică
ror cazuri de comportare contrară intereselor cetățeni
lor, ale societății.

In conformitate cu exigențele actuale ale dezvoltă
rii economiei naționale, consfătuirea noastră a hotărit, 
In spiritul indicațiilor dumneavoastră, ca, pe viitor, con
trolul oamenilor muncii să acționeze cu și mai mul
tă fermitate pentru intensificarea preocupărilor privind 
buna gospodărire o materiilor prime, materialelor, 
energiei și combustibililor, ridicarea calității și creș

terea nivelului tehnic al bunurilor de consum, spo
rirea productivității muncii și a eficienței activității eco
nomice, intărirea ordinii și disciplinei, in scopul va
lorificării la cel mai inalt nivel a tuturor resurselor și 
a întregului potențial de muncă și creație existent in 
fiecare unitate supusă controlului. Vom face tot ce 
depinde de noi pentru ca activitatea obștească pe 
care o desfășurăm să contribuie și mai activ la dez
voltarea și modernizarea economiei naționale, la creș
terea venitului național, conștienți de faptul că aceas
ta reprezintă unicul izvor al creșterii, in continuare, a 
bunăstării poporului nostru.

Așa cum ne-ați cerut, ne-am angajat să organizăm 
mai bine activitatea echipelor, să le instruim mai te
meinic, să cuprindem in control toate sectoarele pre
văzute de lege, urmărind atent și cu exigență înfăp
tuirea exemplară a hotâririlor de partid și de stat, a 
legilor țării, intărirea, apărarea și utilizarea corespun
zătoare a avuției sociale. Pornind de la adevărul 
subliniat de dumneavoastră de atitea ori că orice

J Mlhal V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii

control e mai eficient, atunci'cind împiedică producerea 
unei pagube decit atunci cind descoperă o pagubă 
deja produsă, am adoptat măsuri corespunzătoare 
pentru a întări caracterul preventiv al controlului, prin 
sesizarea și înlăturarea din vreme a cazurilor de 
proastă gospodărire, de dezordine și neglijență, care 
fac posibile abaterile.

Conștienți de faptul că imbunătățirea In continuare 
a calității vieții in patria noastră depinde de înfăp
tuirea intocmai a politicii partidului de dezvol
tare permanentă a economiei naționale, vom face 
totul spre a ne spori contribuția la realizarea mărețe
lor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea' al 
P.C.R., materializate pentru perioada actuală in cel 
de-al Vlll-lea cincinal, in planul de stat pe acest an și 
in programul suplimentar de creștere a producției in
dustriale pe anul 1986.

Consfătuirea noastră a dat o inaltă apreciere poli
ticii de pace și colaborare a României socialiste, ac
țiunilor și inițiativelor dumneavoastră de inestimabilă 
valoare in vederea dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, pentru înțelegere, destindere și secu
ritate internațională. împreună cu întregul nostru 
popor, sprijinim cu toate forțele această politică, 
convinși că ea corespunde pe deplin intereselor vitale 
ale națiunii noastre, speranțelor maselor populare de 
pretutindeni de a trăi intr-o lume mai bună și mai 
dreaptă, fără arme și fără războaie.

Reafirmindu-ne adeziunea deplină la politica internă 
și externă a. partidului și statului nostru, al cărei fău
ritor și promotor inspirat sinteți, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă incredințăm că vom 
face totul ca activitatea echipelor de control al oame
nilor muncii să se definească tot mai mult prin spirit 
revoluționar și răspundere patriotică față de societatea 
noastră socialistă, să slujească, in și mai bune condi
ții, cauza prosperității poporului român, să contribuie 
din plin la întărirea respectului și prestigiului de care 
țara hoastrâ se bucură in lumea contemporană, dato
rită politicii inițiate și înfăptuite sub conducerea 
dumneavoastră. ______ 7
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Desfășurarea lucrărilor
CALITATE

SI COMPETITIVITATE
■>

- iată principalele caracteristici ale produselor fabricate la întreprinderea de
Tovarășul Năstase Ioniță, secreta

rul comitetului de partid, reia meto
dic, meticulos, ideea de a vorbi des
pre „premierele" pe care le reali
zează întreprinderea de mașini grele 
București — pe scurt I.M.G.B. — in 
anul 1986 : „Problema, ne spune, 
trebuie împărțită in două. Deși a 
împlinit 20 de ani de existență — 
unitatea noastră a debutat in anul 
marilor înnoiri inaugurate de Con
gresul al IX-lea al partidului — 
I.M.G.B. continuă să rămină ea în
săși o premieră absolută in peisajul 
industriei românești. De ce 7 Pen
tru că este singura întreprindere 
constructoare de mașini din țară, 
care produce la ora actuală utilaje 
de mare complexitate, unicat, pen
tru toate ramurile industriei româ
nești. Pentru energetică, în primul 
rind, «intern ceea ce se cheamă „pi
votul" acestei ramuri. Prin produce
rea de grupuri, de toate tipurile, in 
special pentru termocentralele pe 
cărbune. Dar producem utilaje com
plexe și pentru metalurgie, pentru 
industriile minieră, petrolieră, na
vală, nucleară, chimică și multe, 
multe altele. O dată definit profilul 
„premierei absolute" — ca să mă 
exprim așa — putem discuta și des
pre premierele anului 1986 în cadrul 
amplei acțiuni de modernizare a 
producției, aflată în plină desfășu
rare"....Și totuși nu putem discuta. Pen
tru că secretarul comitetului de 
partid trebuie să participe, împre
ună cu alte cadre de conducere, la o 
întîlnire urgentă cu un ministru. 
„Asta-i situația — se scuză. V-am 
spus că sîntem o întreprindere care 
lucrează pentru întreaga economie 
națională. Dar fiți fără grijă, vă las 
pe mina unui interlocutor „de spe
cialitate", cum se exprimă secretarul 
comitetului de partid, inginerul Ro
mulus Georgescu, șeful serviciului 
pregătirea fabricației, Un fel de en
ciclopedie tehnică a întreprinderii".

— Care sînt deci * premierele 
I.M.G.B. în 1986 7, îl întrebăm pe 
tinărul inginer.

— în ordinea Importanței — ne 
«pune — trei : primul grup de 
700 MW, compresorul pentru vehicu
larea hidrogenului sulfurat și turbo- 
pompa pentru petrolierele de mare 
capacitate (85 000—150 000 tdw). Toate 
6înt premiere naționale ale indus
triei românești. Toate sînt concepute 
și vor fi realizate la ultimul nivel 
al tehnicii mondiale la ora produce

rii lor. Dar reprezintă, în același 
timp, șl o spectaculoasă pătrundere 
a industriei noastre, prin aceste pro
duse, in ierarhia mondială in acest 
domeniu.

Prea multe informații interesante 
dintr-o dată. îi propunem interlocu
torului să le prezinte pe rind și, 
fără a intra în detalii tehnice, ce 
importanță au ele pentru industria 
noastră. E de acord. înainte insă de 
a ne vorbi despre cele trei premiere 
se simte dator — veți vedea apoi de 
ce — să ne spună cîteva cuvinte 
despre o premieră ceva mai veche 
(de circa trei ani). Premiera se nu
mește — ea continuă să fie o nou
tate și astăzi întrucît se aplică nu
mai aici și la două din unitățile co
laboratoare ale I.M.G.B. — ingineria 
de materiale. Ce este această inedită 
inginerie 7 Cea mal nouă ramură a 
ingineriei creată la ora actuală în 
lume. Marile firme industriale au 
ajuns la concluzia că „secretul-se- 
cretelor" in realizarea unor produse 
de mare complexitate tehnică îl 
constituie materiile din care acestea 
sint fabricate. Așa s-a născut ingi
neria de materiale care își propune, 
în principal, trei obiective : să caute 
și să creeze materiale noi șl ieftine; 
să caute și să găsească soluții pen
tru reducerea consumurilor specifice 
de metal pe fiecare produs ; să 
creeze oțeluri cu calități deosebite 
de puritate și exploatare. Și cum 
toate produsele realizate de I.M.G.B. 
solicită asemenea materiale a fost 
necesară și aici crearea noii profesii 
— ingineria de materiale. Care, la 
rîndul ei, a solicitat constituirea în 
cadrul întreprinderii a două compar
timente ale tehnologiei de vlrf. Unul 
de cercetare în cadrul laboratorului 
de control tehnic de calitate, înzes
trat cu un calculator care asigură 
„studierea" oțelurilor pînă la cele 
mai mici detalii si parametri de 
fiabilitate. Altul de tehnologii, în ca
drul metalurgului-șef, care asigură 
aplicarea, extinderea șl urmărirea 
rezultatelor cercetării noilor mate
riale.

Ingineria de materiale șl-a asigu
rat dreptul la existență și afirmare 
pe cît de rapid, pe atît de specta
culos. Întrucît I.M.G.B. are relații de 
colaborare cu firme de elită din 
lume in producerea de utilaj ener
getic, inclusiv în domeniul nuclear 
(Canada, S.U.A., U.R.S.S.), Ingineria 
de materiale a trebuit să treacă pro
ba unui sistem de testare deosebit de 

pretențios — pentru a fi angajată la 
comenzi in contrapartidă. Și ingine
ria de materiale românească, prin 
specialiștii ei, cum sînt inginerii Ti- 
beriu Albu, Romulus Ștefăniță, Cor
nel Savu, Marian Dumitru, fizicia
nul Ion Pascu, toți comuniști, a tre
cut cu brio acest examen.

— E timpul, îi propunem ingine
rului Romulus Georgescu, să ne pre
zentați, pe scurt, cele trei premiere 
ale I.M.G.B.

— Da, acum se poate. Sint con
vins că toată lumea va înțelege de 
ce a trebuit să vorbesc mai întîi 
despre promovarea ingineriei de 
materiale.

Cea mai importantă premieră a 
anului 1986 o reprezintă grupul de 
700 MW. Pe lîngă faptul că e o pre
mieră națională, este și cel mai com
plex produs de acest fel realizat de 
întreprinderea noastră. Sistemul de 
controlare a calității fiecărui reper 
— și în componența lui intră zeci de 
mii — este un sistem internațional. 
Ce să vă mai spun 7 Grupul are o 
greutate de circa 14 000 tone și prin 
realizarea lui la I.M.G.B., România 
se situează pe locul 5 în lume în 
froducerea unor asemenea utilaje, 
n timp ce țările care produc gru

puri de această categorie au o expe
riență de peste 30 de ani, noi intrăm 
în lumea producătorilor de giganți 
energetici cu o experiență mai 
scurtă, de numai clțiva ani, dar cu 
nimic mai prejos in ce privește teh
nicitatea și calitatea acestor grupuri.

Celelalte două produse — compre
sorul pentru vehicularea hidrogenu
lui sulfurat și turbopompa pentru 
petroliere de mare capacitate — fac 
parte din aceeași „familie" de uti
laje energetice deosebit de complexe 
și prin producerea lor ne situăm, și 
la aceste produse, în rîndul primilor 
10 producători din lume. Ce impor
tanță au, în sinteză, cele trei pre
miere 7 Răspunsuri certe ale indus
triei românești la marile examene 
ale revoluției tehnico-științifice. 
Pentru că toate cele trei produse, cu 
toată complexitatea lor, sînt reali
zate pe bază de concepție și proiec
tare proprii ; toate Încorporează în 
ele sută la sută materiale proprii ; 
toate contribuie în mod substanțial, 
prin realizarea lor în țară, la redu
cerea efortului valutar. Nu credeți 
că aceste argumente spun totul des
pre premierele I.M.G.B. în 1986 7

mașini grele București

Poți să contrazici un om cu ase
menea argumente 7 Nu ! Mai ales că 
ele exprimă capacitatea unui colec
tiv muncitoresc care, în mai puțin 
de 20 de ani, a urcat, chiar dacă mai 
are de luptat cu anumite dificultăți 
(cine nu are în acest domeniu al 
producerii unor giganți industriali?), 
pînă în vîrful piramidei mondiale. 
Și nu ușor. Ci printr-o muncă te
nace, perseverentă, care a însu
mat, în egală măsură, atit efortul de 
gindire, cît și efortul ca efort. într-o 
traducere sentimentală, oamenii de 
aici numesc I.M.G.B.-ul „Inima 
mare" a industriei românești. Și, ju
decind după pulsul în care bate 
această inimă, au dreptate.

Constantin PRIESCU
Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)
fecționare a controlului exercitat de 
oamenii muncii și creșterea contri
buției acestuia la îmbunătățirea acti
vității în unitățile controlate.

3. Chemarea adresată de consfă
tuire cetățenilor patriei și tuturor 
factorilor cu atribuții tn organizarea 
și efectuarea controlului oamenilor 
muncii.

în legătură cu problemele în
scrise pe ordinea de zi au luat 
cuvîntul tovarășii <: Elena Căpi- 
tăneanu, președintele Comisiei mu
nicipale București pentru coor
donarea și îndrumarea activită
ții de control al oamenilor muncii, 
Gheorghe Stănilă, responsabil de 
echipă de control de la întreprinde
rea de mașini electrice București, 
Elena Ene, vicepreședinte al Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meșteșugă
rești, Aurel Stoica, vicepreședinte al 
Consiliului județean Cluj de control 
muncitoresc al activității economice 
și sociale, loan Rotărescu, președin
tele Consiliului municipal Timișoara 
al F.D.U.S., Cristinel Petreanu, pre
ședintele Consiliului sindicatului de 
la Combinatul siderurgic Hunedoa
ra, Marin Bălteanu, director al în
treprinderii de transport București, 
Gheorghe Iacob, președintele Consi
liului Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din centrul. universi
tar Iași, Costică Iurea, adjunct 
al ministrului comerțului interior. 
Bogdan Aurelian, președintele Co
misiei județene Mehedinți pentru 
coordonarea și Îndrumarea activității 
de control al oamenilor muncii. 
Ștefan Korodi, secretar al Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Lucreția Nlțu, vicepre
ședintă a Comitetului municipal 
București al femeilor. Ionel Miclăuș, 
directorul Direcției comerciale a 
Consiliului popular județean Praho
va, loan Burcea, responsabil de 
echipă de control de la întreprin
derea județeană de gospodărire co
munală Covasna, Tudor Baltă, direc
tor adjunct al Întreprinderii de hote
luri și restaurante Eforie-Nord. Ve
ronica Ciobănete, adjunct al minis

trului sănătății, Emil Crăciun, direc
tor adjunct al O.N.T. „Carpați" — 
Brașov, Dan Pavelescu, . secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Comunist, 
loan Gheorghe, responsabil de 
echipă de control de lă întreprinde
rea de administrație locativă, jude
țul Satu Mare, Mariana Păunescu, 
medic șef la dispensarul policlinic al 
orașului Caracal, Ion Rădulescu, 
vicepreședinte al Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Producție, Achi
ziții și Desfacere a Mărfurilor, 
Cornel Popescu, responsabil de 

echipă de control pentru unități de 
desfacere a produselor nealimentare 
din județul Dîmbovița, Gherghina 
Ionescu, membră a Biroului execu
tiv al Consiliului Național al Femei
lor, Gheorghe Antonescu, director 
general al Comitetului de Stat pentru 
Prețuri, șeful Inspectoratului de 
Stat pentru Controlul Prețurilor, 
Maria Onu, președinte al Comisiei 
pentru problemele sociale și de ri
dicare a nivelului de trai a Consi
liului județean Vaslui al sindicate
lor, Romeo Dragomirescu, vicepre
ședinte al Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Populare, Maria 
Mira, membru in Biroul executiv al 
Consiliului județean Maramureș al 
sindicatelor, președintele Comisiei 
pentru problemele sociale și de ri
dicare a nivelului de trai, Constan
tin Ivanovici, responsabil de echipă 
de control de la Complexul agroin
dustrial „Delfinul" — Pantelimon, 
București.

Participanții la dezbateri au dat 
o inaltă apreciere politicii promo
vate cu consecventă de Partidul 
Comunist Român pentru lărgirea și 
perfecționarea formelor democratice 
de participare a cetățenilor la în
treaga activitate de conducere, în 
rîndul cărora se înscrie și activita
tea de control ai oamenilor muncii, 
una din formele cele mai directe de 
exercitare de către cei ce muncesc, 
a răspunderii ce le revine în calita
tea lor de producători, proprietari și 
beneficiari și avuției sociale.

Avind un profund caracter de lu
cru. consfătuirea a analizat cu exi
gență modul în care s-a acționat 
pentru înfăptuirea hotâririlor Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., a 
orientărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, cu pri
vire la perfecționarea și creșterea 
contribuției controlului oamenilor 
muncii la realizarea unei calități noi 
a vieții poporului nostru, respectarea 
legilor tării si a normelor legale în 
toate sectoarele șl domeniile social- 
economice supuse controlului.

Vorbitorii au făcut numeroase pro
puneri menite să implice șl mai ac
tiv controlul exercitat de oamenii 
muncii in toate domeniile de activi
tate. să ridice pe o nouă treaptă ca
litatea controlului, in concordantă cu 
sarcinile stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului.. A fost evi- 
dentiat faptul că, în cadrul procesu
lui de perfecționare continuă a în
tregului mecanism de conducere a 
vieții economico-sociale, a sporit ro
lul controlului oamenilor muncii in 

societate, a crescut eficienta sa so
cială, devenind o școală a autogos- 
podăririi și autoadministrării cetățe
nești. un bogat izvor de inițiativă 
civică și progres în toate domeniile 
de interes public, s-au extins sfera 
sa de cuprindere și baza de masă 
pe care se sprijină. A fost apreciat 
aportul deosebit al controlului exer
citat de oamenii muncii la realizarea 
măsurilor stabilite în vederea creș
terii calității bunurilor de consum, 
dezvoltării micii industrii, a comer
țului și a prestărilor de servicii, per
fecționării activității unităților sani
tare și social-culturale. De asemenea, 
cu exigentă, în spirit critic și auto
critic. au fost examinate lipsurile 
care se mai mențin în acest domeniu 
de activitate.

în numele echipelor de control, 
al colectivelor de oameni ai muncii 
pe care le reprezintă, vorbitorii s-au 
angajat să acționeze. în continuare, 
cu fermitate pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin cu privire la creș
terea rolului și perfecționarea con
tinuă a controlului oamenilor mun
cii. pentru implicarea lui directă în 
ampla activitate organizată și con
dusă de partid.

In continuarea lucrărilor, partici- 
pantii la consfătuire au aprobat în 
unanimitate Raportul cu privire la 
organizarea și exercitarea controlu
lui oamenilor muncii, precum și mă
surile privind continua perfecționare 
a controlului exercitat de oamenii 
muncii și creșterea contribuției aces
tuia la imbunătățirea activității in 
unitățile controlate.

Tinînd seama de rolul important 
ce revine controlului oamenilor 
muncii in sistemul democrației noas
tre socialiste, de faptul că el este 
exercitat în numele și prin reprezen
tanți ai tuturor categoriilor sociale 
din patria noastră, consfătuirea a 
adoptat o chemare adresată echipe
lor de control al oamenilor muncii’, 
muncitorilor, țăranilor, intelectuali
lor. organizatorilor controlului si tu-( 
turor cetățenilor în vederea înfăp
tuirii obiectivelor planurilor de dez
voltare economică și socială a patriei.

într-o atmosferă însuflețitoare. de 
puternic entuziasm, participanții la 
Consfătuirea pe țară a reprezentan
ților controlului oamenilor muncii 
au aRresat o scrisoare Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., președin
tele Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Consfătuirea a luat sfîrșit prin in
tonarea Imnului Frontului Democra
ției si Unității Socialiste — „E scris 
pe tricolor unire !“.

1
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat revistei „Komunist**  din R. S. F. Iugoslavia

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
17,30
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Paul Stalcu. So
list : Jean Francois Antonioli (Elve
ția) — 18 ; (sala Studio) : „Laureați 
ai concursurilor internaționale". 
Georgiana Ciobanu — vioară — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Don 
Quijote — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
O, ce zile frumoase ! — 18,30 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) i: Menajeria 
de sticlă — 18,30

IERI S AU DESCHIS

Lucrările sesiunii științifice anuale a Centrului 
de cercetări pentru problemele tineretului

(Urmare din pag. I)
liste. Considerăm că, in acest dome
niu, in general în domeniul dezvol
tării economico-sociale, nu ne putem 
izola — nici chiar in cadrul C.A.E.R. 
— că trebuie să dezvoltăm o largă 
colaborare internațională cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială, desigur, pe baza principiilor 
egalității, avantajului reciproc și 
neamestecului în treburile interne. 
Noi afirmăm întotdeauna că întreaga 
colaborare trebuie să contribuie la 
întărirea independenței și suverani
tății fiecărei țări, a fiecărui popor, 

în acest cadru șl pe ateastă bază 
avem in vedere valorificarea într-o 
măsură mai mare a o serie de re
surse materiale interne, chiar cu 
conținut util mal sărac. Ținînd insă 
seama de faptul că acestea sint to
tuși limitate, avem în vedere o largă 
colaborare internațională in asigu- 
■rarea unor surse de materii prime 
naturale, dar și in crearea de noi 
materiale, pe cale chimică sau pe 
alte căi, care să asigure necesitățile 
dezvoltării economico-sociale a țării.

Pe această bază apreciem că 
obiectivele pe care ni le-am propus 
pentru cincinalul al 8-lea, și în per
spectivă pină in anul 2000, sint 

■ realiste. Avem condiții să le înfăp
tuim, desigur, cu îndeplinirea unei 
cerințe de bază — aceea a asigurării 
păcii, fără de care nici noi și nici un 
popor nu își va putea realiza obiec
tivele pe care și le-a propus.

In această direcție, aș dori să 
menționez că România acordă o 
mare însemnătate necesității opririi 
cursei înarmărilor, îndeosebi a celor 
nucleare, înfăptuirii dezarmării ge
nerale, și în primul rînd a dezarmă
rii nucleare. Am salutat și sprijinim 
programul propus de Uniunea So
vietică. Considerăm necesar să se 
acționeze hotărît pentru realizarea 
acestuia, dar și pentru realizarea 
unui program amplu de dezarmare 
generală, deoarece este necesar să se 
obțină, concomitent, o reducere și a 
celorlalte armamente, așa-zis clasice, 
care, în multe privințe, se apropie, 
ca putere de distrugere, de cele nu
cleare.

în interesul păcii, al asigurării 
condițiilor înfăptuirii programelor 
de dezvoltare, considerăm că trebuie 
făcut totul pentru a asigura pacea, 
pentru reducerea cheltuielilor mili
tare. Fără o reducere radicală a 
cheltuielilor militare nu se vor pu
tea realiza programele de dezvoltare 
pe care ni le-am propus, și pe care 
și le propun și alte țări.

ÎNTREBARE : Care este, după 
opinia dumneavoastră, tovarășe 
președinte, caracteristica prin
cipală a situației actuale in 
mișcarea comunistă și munci
torească internațională 7

I
l RĂSPUNS : Situația din mișcarea 

comunistă și muncitorească interna- 
țională-trebuie privită în contextul 
general al marilor transformări ce 
s-au petrecut în dezvoltarea societă
ții omenești, în progresul general al 
științei, culturii, dar și în raportul 
de forțe pe plan mondial.

' Noi pornim de la faptul că con- 
1 strucția socialistă intr-un șir de țări 

a demonstrat cu putere justețea 
principiilor socialismului științific, 
a legităților generale ale dezvoltării 
societății omenești. Se poate afirma 
că aceste realități au demonstrat și 
demonstrează că socialismul repre
zintă o necesitate obiectivă în dez
voltarea societății omenești, că el 
este singura cale care poate asigura 
lichidarea cu desăvîrșire a inegali
tăților social^, economice și națio
nale și realizarea unei egalități rea
le, bazate pe principiile respectării 
independenței și suveranității fie
cărei națiuni, a dreptului fiecărui 
popor la dezvoltare liberă, fără nici 
un amestec din afară.

Noi avem deplină încredere în 
principiile și în obiectivele socialis
mului științific. Desigur, socialismul 
științific s-a dezvoltat în anumite 
împrejurări, la un anumit stadiu de 
dezvoltare a societății omenești ; el 
reprezintă o dezvoltare a tuturor 
cuceririlor științei și cunoașterii. So
cialiștii — între care Marx și En
gels au avut un rol hotărîtor — au 
sintetizat aceste principii și le-au 
dat o interpretare științifică nouă.

Dar de atunci s-au schimbat 
multe, după cum am menționat — și 
trebuie să avem in vedere perma
nent necesitatea de a îmbogăți și 
elabora principiile socialiste in ra
port cu noile transformări revoluțio
nare care s-au produs în lume. Cînd 
spun transformări revoluționare, am 
în vedere întreaga transformare a 
societății omenești. De aceea Parti
dul Comunist Român consideră că 
nu trebuie acceptată sub nici o for
mă concepția că elaborarea socialis
mului științific s-a Încheiat sau se 
va încheia la un moment dat. Noi 
considerăm că concepția revoluțio
nară a socialismului științific nu 
s-a Încheiat și nu se va încheia, ci 
se va îmbogăți continuu, pe măsura 
mersului înainte al societății, a 
noilor cuceriri ale științei, ale cu
noașterii, ale dezvoltării generale a 
societății omenești.

în acest context privim noi și si
tuația din mișcarea comunistă și 
muncitorească. Desigur, ea a trecut 
prin multe etape importante de 
avînt, dar șl prin momente grele. A 
fost normal să se afirme, la un mo
ment dat, necesitatea înlăturării 
unor concepții rigide, înguste, pri
vind relațiile dintre partide, să se 
afirme cu putere necesitatea politicii 
independente a fiecărui partid.

Dar, așa cum In trecut s-au făcut 
o serie de greșeli — vreau să vă 
spun deschis — consider că, și acum, 
în această etapă, sint o serie de 
lucruri negative care trebuie avute 
In vedere. Noi sîntem fermi pentru 
relații noi între partidele comunis
te și muncitorești, bazate pe egali
tate, pe dreptul fiecărui partid de 
a-și elabora independent linia sa 
politică ; dar considerăm că aceasta 
nu trebuie să ducă la izolarea parti
delor unul de altul. Dimpotrivă, noi 
considerăm că se impune o întărire 
a colaborării și solidarității mișcării 
comuniste și muncitorești. Indepen
dența partidelor nu presupune izo
larea lor, ci, dimpotrivă, o întărire a 
solidarității acestora. Eu consider că 
o asemenea colaborare va fi mult 
mai puternică decît în trecut pentru 
că ea va fi o colaborare intre egali 
fi fiecare iși va putea aduce și mai. 

puternic contribuția la realizarea 
obiectivelor generale, în primul rind 
în lupta pentru pace, pentru pro
gres economico-social, inclusiv pen
tru independența popoarelor.

Iată de ce1 Partidul Comunist Ro
mân se pronunță ferm pentru a găsi 
căile Întăririi colaborării și solida
rității intre partidele comuniste și 
muncitorești. Mai mult, ne pronun
țăm și pentru o Întărire a colabo
rării partidelor comuniste cu parti
dele socialiste, social-democrate. La 
Congresul al XII-lea al partidului 
nostru am formulat chiar teza nece
sității unei reconcilieri istorice între 
comuniști și socialiști. Pină la urmă 
trebuie să înțelegem că s-au schim
bat condițiile istorice care au dus 
la o despărțire în rîndurile mișcării 
muncitorești, că sîntem într-o etapă 
istorică nouă. Problemele care se 
pun astăzi sint de așa natură încît 
impun o abordare nouă și o unire 
a tuturor forțelor care se pronunță, 
într-o formă sau alta, pentru reali
zarea principiilor socialiste. Și, dacă 
pornim de la faptul că nimeni nu 
poate pretinde monopolul în reali
zarea socialismului, at,unei cu atit 
mai mult trebuie să găsim calea co
laborării cu partidele și cu forțele 
care se pronunță pentru dezvoltarea 
socialistă, avînd in vedere că, 
obiectiv, lumea trebuie să meargă 
spre socialism șl că fără înfăptuirea 
unității nu vom putea să realizăm 
aceasta. Deci sint necesare unita
tea și colaborarea între comuniști și 
socialiști — și cînd mă refer la uni
tatea cu socialiștii și social-demo- 
crații, nu înțeleg aceasta ca o uni
tate neapărat organică., Este nece
sară, de asemenea — și ne pronun
țăm pentru o colaborare largă cu 
alte forțe democratice, antiimperia- 
liste, cu toate forțele și popoarele 
care se pronunță pentru o politică 
de pace, de independență națională.

Noi considerăm că victoria socia
lismului într-o țară sau alta nu poa
te fi decît rezultatul luptei forțelor 
progresiste din țara respectivă, a 
poporului respectiv. Mai devreme 
sau mai tîrziu, omenirea va trebui 
să lichideze inegalitatea și să mear
gă, într-o formă sau alta, pe calea 
unei societăți fără clase, fără asu
pritori, în care oamenii să fie 
stăpîni pe destinele lor — o societa
te democratică în care poporul, ca 
atare, să participe ța conducere, 
să-și asigure făurirea conștientă a 
propriului său viitor, in deplină co
laborare cu alte țări și națiuni.

ÎNTREBARE: Clasa munci
toare din lume suferă astăzi 
transformări rapide sub influ
enta dezvoltării cunoașterii si a 

• revoluției tehnologice. In ce 
măsură, după aprecierea dum
neavoastră, este ea în stare să 
influențeze astăzi evoluția mon
dială ?

RĂSPUNS: Uriașele schimbări 
produse în dezvoltarea forțelor de 
producție, inclusiv accentuarea pro
cesului de internaționalizare — de
sigur, mai cu seamă pe calea capi
talistă, a societăților supranaționale 
— a forțelor de producție, precum 
și dezvoltarea puternică a științei și 
tehnicii, a tehnologiilor, a culturii, 
a cunoașterii umane în general au 
produs, desigur, transformări uriașe 
în rîndul tuturor popoarelor și deci 
și în rîndul clasei muncitoare.

Este adevărat, acum se discută 
mult In lume — mai cu seamă în 
țările dezvoltate — dacă clasa mun
citoare mal poate să aibă rolul re
voluționar sau un rol hotărîtor în 
transformarea societății omenești. în 
primul rînd, cred că trebuie să 
privim puțin mai larg însăși noțiu
nea de clasă muncitoare sau de pro
letariat. în orice caz trebuie să cu
prindem neapărat în această noțiu
ne cea mai mare parte a intelec
tualității. Intelectualitatea nu poate 
să se rupă sau să fie tratată ca o 
categorie In sine, ruptă de clasa 
.muncitoare. Forța el este legată de 
"clasa muncitoare și de țărănime, de 
fapt, de aceste două categorii de 
bază. Pornind de la aceasta, după 
părerea mea, clasa muncitoare con
tinuă să rămină — In contextul larg 
al acestei noțiuni — forța socială 
cea mai importantă In țările dez
voltate.

Faptul că nivelul de cultură, ni
velul tehnic al clasei muncitoare 
s-au dezvoltat face nu să se dimi
nueze, ci să crească posibilitățile 
clasei muncitoare de a juca un rol 
mai important In conducerea și 
transformarea societății, tocmai ca 
rezultat al creșterii conștiinței, al 
pregătirii sale tehnice, tehnologice și 
științifice, cu atit mal mult cînd 
privim muncitorii împreună cu in
telectualitatea.

Consider că tezele sau întrebările 
care se pun legate de rolul clasei 
muncitoare sint, pină la un moment 
dat, de Înțeles, ținînd seama de pro
blemele și de evoluția vieții inter
naționale. Poate, într-o măsură, ele 
sint determinate și de faptul că, în 
ultimii ani, organizațiile clasei mun
citoare nu au fost îndeajuns de 
active și nu au luat totdeauna po
ziții suficient de ferme lntr-o serie 
de probleme vitale ale vieții inter
naționale. Din acest punct de vedere, 
Intr-adevăr, dacă m-aș referi la 
problemele păcii și ale armelor nu
cleare, am putea spune chiar că 
intelectualitatea a fost mal activă. 
Dar noi privim intelectualitatea In 
8trînsă legătură cu clasa muncitoa
re, ca o parte avansată a clasei 
muncitoare — și, în acest context, 
ea reprezintă forța cea mai Înainta
tă, care a înțeles mai bine pericolul 
armei nucleare, al altor arme de dis
trugere In masă și s-a ridicat împo
triva lor. Dar nu se poate concepe 
lupta pentru pace, pentru indepen
dență națională fără participarea 
activă și fără ca muncitorimea să-și 
asigure un rol tot mai important, 
hotărîtor, în această luptă, cu atit 
mai mult dacă vorbim de perspec
tiva trecerii spre făurirea societății 
socialiste, intr-o formă corespunză
toare condițiilor din fiecare țară.

ÎNTREBARE : Cum apreciați, 
tovarășe președinte, actualul ni
vel al raporturilor dintre Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia 
și Partidul Comunist Român, 
precum și nivelul colaborării 
economice dintre Iugoslavia și 
România, In lumina eforturilor 

comune de a se ține pasul cu 
realizările tehnologice și tehnice 
pe plan mondial ?

RĂSPUNS : Consider că raportu
rile dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia sint bune, aș spune chiar 
foarte bune. Există o strinsă colabo
rare și conlucrare ce s-a statornicit 
de-a lungul anilor și consider că ea 
a avut șl are o mare importanță 
pentru dezvoltarea generală a rela
țiilor dintre țările și partidele 
noastre.

în ce privește relațiile economice, 
putem spune că, pe ansamblu, co
laborarea româno-iugoslavă se des
fășoară în bune condiții. Deși la 
un moment dat am ajuns la un 
nivel important de dezvoltare a re
lațiilor economice, a urmat o anu
mită perioadă — tocmai perioada 
acestor ani ai crizei economice — 
cînd a avut loc o oarecare reducere 
a nivelului schimburilor, deși, după 
părerea mea, nu trebuia să se în- 
timple acest lucru, pentru că tocmai 
In asemenea împrejurări trebuia să 
dezvoltăm mai puternic colaborarea 
dintre țările noastre. Acum am pre
văzut, pentru acest an, un nivel bun 
de dezvoltare și este necesar să ac
ționăm în așa fel incit pină în anul 
1990 să depășim circa 3 miliarde de 
dolari — deși nu realizăm încă 
obiectivul pe care l-am discutat și 
l-am convenit la timpul respectiv cu 
tovarășul Tito, de a ajunge la cel 
puțin 1 miliard dolari anual — 
obiectiv posibil nu numai de realizat, 
dar și de depășit. Noi considerăm 
că trebuie să acționăm cu toată fer
mitatea pentru a realiza acest 
obiectiv.

Avem o experiență bună în coo
perarea In producție. Am realizat 
hidrocentrala Porțile de Fier I, iar 
anul acesta va intra complet în func
țiune și Porțile de Fier II. Am 
realizat, de asemenea, în domeniul 
chimiei, o colaborare cu rezultate 
bune.

Pe această bază consider că este 
necesar să intensificăm cooperarea 
în producție, care poate crea condi
țiile corespunzătoare pentru o extin
dere puternică a colaborării și a 
schimburilor economice.

Am discutat aceste probleme cu 
prilejul vizitei mele In Iugoslavia, 
atît cu tovarăși din conducerea parti
dului, cit și cu guvernul și președin
tele Prezidiului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia. Am ajuns 
la concluzii comune bune și consi
der că, pe baza înțelegerilor realiza
te, avem mari perspective de a asi
gura o dezvoltare puternică a co
laborării.

în același timp, există, desigur, o 
bună colaborare în cele mai multe 
probleme ale vieții internaționale, 
ale păcii și dezarmării, ale noii 
ordini economice, ale soluționării 
problemelor litigioase prin tratative, 
ale așezării relațiilor dintre state pe 
principiile egalității, respectului in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile inter
ne, renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța. Putem spune că, in 
aceste privințe, partidele și țările 
noastre colaborează foarte strins — 
și am căzut de acord să intensificăm 
această colaborare în viitor, inclusiv 
în cadrul diferitelor organisme in
ternaționale.

ÎNTREBARE : Cum apreciați, 
tovarășe președinte, rolul țărilor 
nealiniate in evoluția pe plan 
mondial 7

RĂSPUNS : România apreciază In 
mod deosebit activitatea Iugoslaviei 
pe plan internațional, în soluționa
rea problemelor complexe de care 
am vorbit. Dăm o înaltă apreciere 
activității depuse pentru dezvolta
rea relațiilor cu țările socialiste — 
și am menționat, in acest sens, re
lațiile bune dintre România și Iugo
slavia. Apreciem însă activitatea 
Iugoslaviei pentru dezvoltarea rela
țiilor cu toate țările socialiste — și 
considerăm că aceasta are o mare 
însemnătate pentru întreaga viață 
internațională.

Noi apreciem mult rolul mișcării 
de nealiniere în viața internațională, 
contribuția și rolul Iugoslaviei în 
această mișcare — ceea ce a făcut 
ca. intr-adevăr, mișcarea țărilor ne
aliniate să aibă un rol important în 
soluționarea unui șir de probleme 
din viața internațională. în actualele 
condiții, considerăm că se menține 
și chiar crește rolul mișcării țări
lor nealiniate în viața internațională.

Din păcate insă — și doresc să 
subliniez acest lucru — o serie de 
conflicte existente între unele țări 
nealiniate fac să se diminueze forța 
și puterea de acțiune ale mișcării 
țărilor nealiniate. Da aceea, după 
părerea noastră, ar fi necesar să se 
facă totul pentru încetarea acestor 
conflicte și soluționarea lor numai 
prin negocieri. Nu doresc acum să 
mă refer la nici unul din aceste con
flicte — șînt multe și le cunoașteți 
foarte bifie. O soluționare a acestor 
probleme pe calea negocierilor ar 
întări mult prestigiul mișcării ne
aliniate și ar face să crească forța 
de atracție a tezelor privind solu
ționarea problemelor litigioase din
tre state numai prin tratative. So
luționarea acestor probleme dintre 
țările nealiniate, prin tratative, ar 
demonstra că aceasta este o cale 
reală și singura — care poate să 
asigure pacea și colaborarea interna
țională, cu atît mal mult cu cît pro
blemele internaționale devin tot mai 
complexe.

Lupta pentru dezarmare, pentru 
pace, pentru noua ordine economică, 
pentru independent^ impune o unire 
a tuturor forțelor, a tuturor popoare
lor. Desigur, noi apreciem că țări
le socialiste au un rol important în 
toate acestea ; dar apreciem, de ase
menea, rolul însemnat pe care îl au 
țările nealiniate, precum și țările în 
curs de dezvoltare, toate popoarele 
lumii, care, deopotrivă, sint intere
sate intr-o politică nouă de pace, de 
colaborare, care să asigure popoare
lor dreptul la existență, in deplină 
egalitate și pace.

în încheiere, aș dori să urez ci
titorilor revistei dumneavoastră. Uni
unii Comuniștjlor din Iugoslavia, 
popoarelor iugoslave succese tot mai 
mari in pregătirea și desfășurarea 
Congresului U.C.I., în dezvoltarea 
socialistă, în ridicarea generală a 
nivelului de dezvoltare și de trai. 
De asemenea, urez o colaborare bună 
Intre partidele și popoarele noastre.

Joi s-au deschis la București lu
crările sesiunii științifice anuale a 
Centrului de cercetări pentru pro
blemele tineretului cu tema „Cerin
țe noi ale educării tineretului pentru 
participarea la dezvoltarea economi
co-socială".

Timp de două zile, tn plen șl pe 
secțiuni, vor fi prezentate comu
nicări referitoare la concepția 
P.C.R., a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la locul și rolul tineretului In 
societatea noastră și se va efectua 
un amplu schimb -de experiență și 
Informații privind probleme actuale 
și de perspectivă ale educației co
muniste, ale participării tinerei 
generații la viața economică, socia
lă și politică, precum și ale creșterii 
gradului de implicare a cercetării 
științifice în perfecționarea activi
tății de educare a tineretului.

în deschiderea lucrărilor sesiunii 
a luat cuvîntul tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., care, subliniind semnificația 
aniversării a 65 de ani de la făuri
rea Partidului Comunist Român, a 
relevat importanța programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei în actualul cincinal și In per
spectivă pînă în anul 2000, care 
creează tinerel generații a României 
socialiste cadrul larg de participare 
la dezvoltarea economico-socială, de

Cronica zilei
La Palatul culturii din Iași s-a 

deschis, joi, o expoziție de artă din 
R. P. Chineză. Sint expuse sculpturi 
In fildeș, porțelanuri, picturi pe Îm
pletituri din fire de bambus și paie 
de orez, statuete din ceramică, bro
derii. vase, casete, servicii de ceai, 
bijuterii și articole de podoabă, alte 
lucrări realizate cu fantezie și ra
finament de maeștrii artizani chi
nezi de-a lungul timpului.

Au participat reprezentanți al or
ganelor locale de partid șl de stat. 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. Asociației 
de prietenie româno-chineză, oameni 
de artă șl cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți membri al Amba
sadei R. P. Chineze Ia București.

★
Joi, la Ambasada Republicii Popu

lare Ungare a avut loc o conferință 
de presă consacrată apropiatei săr
bători naționale — ce-a de-a 41-a 
aniversare a eliberării Ungariei. Am
basadorul R. P. Ungare la Bucu

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea in economie
20,35 Partidul Comunist Român — gln- 

dlre creatoare, acțiune revolu
ționară (color). Strălucit strateg

vremea
Institutul de meteorologie șl hldrolo- 

Île comunică timpul probabil pentru 
ntervalul 28 martie, ora 20 — 31 mar

tie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
relativ caldă pentru această perioadă 
a anului în cea mai mare parte a in
tervalului, Iar cerul va fl temporar 
noros. Vor cădea precipitații locale, 
sub formă de ploaie, care vor avea șl 
caracter de aversă In cea mai mare 
parte a țării, exceptînd regiunile su
dice, unde vor fi mal mult răzlețe. 
Vintul va sufla slab pină la moderat, 
cu unele intensificări din sectorul 
nord-vestic tn estul țării. Temperatu
rile minime Vor fl cuprinse Intre zero 
șl 10 grade, iar cele maxime Intre 10 
șl 20 de grade, Izolat mal ridicate tn 
sud. Pe alocuri se va produce ceață. 
In București : Vremea va fl relativ 
caldă pentru această perioadă a anu
lui, cu cerul variabil, favorabil ploii 
trecătoare. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila Intre 5 șl 9 grade, Iar cele ma
xime Intre 16 șl 20 de grade.

ADMINISTRAȚIA 
DE STAT 

LOTO—PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ :

Duminică, 30'martie 1986, Ad
ministrația de stat Loto-Prono- 
sport organizează TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO (prima 
de la începutul acestui a<n). ofe
rind pariicipanților noi posibili
tăți de a putea intra în posesia 
unor- importante cîștiguri în 
autoturisme „Dacia 1300", mari 
sume de bani, precum și excursii 
peste hotare. Se efectuează 7 
extrageri, cu un total de 66 nu
mere. De reținut că se cîștigă si 
cu 3 numere din 18 sau 24 ex
trase. Biletele de 25 lei varianta 
participii la toate cele 7 extra
geri.

ULTIMA ZI DE PARTICIPA
RE : sîmbătă, 29 martie 1986.

cinema
• Colierul de turcoaze : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Pruncul, petrolul șl ardelenii : 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Profetul, aurul șl ardelenii : 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Viraj periculos — 15; 17, Hamlet
— 18,45 : POPULAR (35 15 17)
• Nea Mărin miliardar : PACEA 
(71 30 85) - 15; 17; 19
• Racolarea s VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Frumoasa Asii și viteazul Muvol- 
ran — 15, Răpirea fecioarelor — 17; 
19 : MUNCA (21 50 97)
• Aventuri in Ontario s VICTORIA 
(16 28 79) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
DACIA (50 35 94) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Preria : LIRA (31 71 71) — 15; 17; 
19, FLOREASCA (33 29 71) — 11; 13; 
15; 17; 19 

formare șl afirmare plenară a fie
cărui tinăr.

S-a remarcat că obiectivul central 
al Întregii munci politico-educative 
și organizatorice desfășurate de 
Uniunea Tineretului Comunist, de 
ceilalți factori 11 reprezintă educa
rea comunistă, revoluționară a ti
neretului, stimularea Și dezvoltarea 
capacității creatoare a tinerei gene
rații In raport cu cerințele etapei 
actuale și viitoare ale dezvoltării 
tării noastre, caracterizată de pro
funde transformări Înnoitoare în 
domeniul științei șl tehnologiei, in 
toate sectoarele vieții sociale.

Evidențiind rolul cercetării socia
le în cunoașterea cerințelor actuale 
ale muncii și vieții tuturor catego
riilor de tineri, vorbitorul a accen
tuat necesitatea ca studierea proble
maticii tineretului să Înregistreze in 
perioada următoare un nivel calita
tiv superior, sporindu-și contribuția 
la fundamentarea științifică a activi
tății de educație comunistă a tine
rei generații pentru participarea sa 
activă la dezvoltarea economico-so
cială a patriei.

La sesiune participă reprezentanți 
ai unor instituții centrale și minis
tere, cercetători, cadre didactice din 
lnvățămîntul liceal și universitar, 
medici, juriști, economiști, cadre ale 
U.T.C. și U.A.S.C.R., studenți, tineri 
din întreprinderi și instituții.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

rești, Szuts Pal, referindu-se la eve
nimentul aniversat, a evocat contri
buția adusă de armata română, care, 
alături de armatele sovietice, a dus 
lupte pline de eroism și sacrificii 
pentru eliberarea Ungariei de sub 
dominația fascistă.

Au fost înfățișate principalele rea
lizări ale poporului ungar In con
strucția societății socialiste, direcți
ile dezvoltării economice șl sociale 
In perioada 1986—1990. Au fost evi
dențiate bunele raporturi existente 
Intre partidele șl țările noastre, Im
portanța deosebită a convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Janos Kadar pentru extinderea 
șl diversificarea raporturilor bila
terale, în folosul celor două popoare, 
al cauzei socialismului.

Au luat parte reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe, ei pre
sei centrale, Radioteleviziunil șl 
Agerpres, precum și membri ai cor
pului diplomatic și corespondenți al 
presei străine acreditați In țara 
noastră.

(Agerpres)

al progresului României contem
porane. Documentar

20.50 CIntecul șl poezia acestor ani 
eroici (color)

21,03 Cadran mondial (color). România 
și problemele lumi! contemporane 
• România, Ceaușescu, Pace. 
1988 — Anul Internațional al Păcii

21,25 Serial științific (color). Civiliza
ția metalului. Episodul 12

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

BOX : Primii finaliști 
ai „Centurii de aur"

în prima gală a semifinalelor com
petiției internaționale de box „Cen
tura de aur“, ce se desfășoară la 
Palatul sporturilor din Capitală. în 
limitele categoriei semimuscă. pugi- 
listul român Marian Gîndac a obți
nut o spectaculoasă victorie la punc
te (decizie 4—1) în fața cubanezu
lui Emilio Martinez. în finală. Ma
rian Gîndac îl va întîlni pe cam
pionul bulgar Ivailo Marinov. care 
l-a întrecut, tot la puncte, pe Z. Ze- 
jendojdoy (R.P. Mongolă).

La categoria mijlocie. Vasile Flo
rian (România) a cîștigat prin K.O., 
tn repriza secundă, meciul disputat 
cu Lutfi Canbakis (Turcia).

Alte rezultate : categoria cocoș : 
Koc Burhan (Turcia) învinge prin 
descalificare II pe A. Zerendersch 
(R.P. Mongolă) ; Aleksandr ' Hristov 
(Bulgaria) întrece la puncte ne Ce- 
mail Oner (Turcia) ; categoria semi- 
ușoară : Emil Ciuprenskl (Bulgaria) 
cistigă prin neprezentarea Iui Ion 
Cernat (România) ; E. Nerguin (R.P. 
Mongolă) cîștigă .prin neprezentarea 
lui Petre Stoiu (România) — ambii 
boxeri români fiind accidentați ; ca
tegorii semimijlocie : Ștefan Drișcu 
(România) dispune la puncte de 
Leontin Sandu (România) ; Anghel 
Stoianov (Bulgaria) Învinge Ia punc
te oe Mihai Constantin (România) ; 
categoria mijlocie : Florin Robu 
(România) cîștigă prin neprezentarea 
lui Enrique Hernandez (Cuba) ; ca
tegoria grea : Sliven Rusinov (Bulga
ria) întrece la puncte pe Gheorghe 
Preda (România) : Roberto Mendez 
(Cuba) dispune la puncte de Ilie 
Corbu (România).

Astăzi, cu începere de Ia ora 17,30 
se va desfășura a doua reuniune se
mifinală.

★
NATAȚIE. în bazinul din Arad au 

început joi întrecerile campionatelor 
republicane de natație.

Iată cistigătorii probelor desfășura
te în prima zi de concurs : mascu
lin : 200 m liber : Robert Pinter
(C.S.M.S. Baia Mare) — l’53”79/100 ; 
100 m bras : Dan Drăgulet (Lie. 37 
București) — l’09”18/100 ; 200 m flu
ture : Robert Pinter — 2’02”87/100 ;

• Un strigăt după ajutor : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Căsătorie legală : ARTA (21 31 86) 
_  g- ii • i3« îs• 17» 19
• Lupii albi FESTIVAL (15 63 84) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 11 ; 13; 15; 17; 19
• Ultimul tren din Gun Hill ! PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Noaptea lunii de smarald : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Hallo, taxi ! : FERENTARI
(80 49 85) — 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ali-Baba și cel 40 de hoți : FLA
CĂRA (20 33 40) — 13,30; 16; 18,30
• Raidul vărgat : CULTURAL
(83 50 13) — 10; 12; 14; 16; 18; 20
• O șansă prea mare : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Fata fără zestre s COTROCENI 
(49 48 48) — 12,30; 15,30; 18,30
• Lancea de argint : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Ziua cea mai lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 12; 15,15; 18,30
• Pacea — victorie a rațiunii. Cus
crii î CAPITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 
15,15; 17,30; 19,30
• Yankeii : FAVORIT (45 31 70) —
8.30; 13; 15,45; 18,30, MELODIA
(11 13 49) — 9; 12; 15; 18

PE ȘANTIERUL TERMOCENTRALEI ORADEA II

Accelerarea ritmului de execuție

Cu totul remarcabil este spiritul de angajare muncitorească dovedit 
în această perioadă de constructorii și montorii de pe șantierul Termo
centralei Oradea II pe lignit. Accelerarea ritmului de exect e constituie 
de la sine o prioritate, intrucît primele capacități urmează a fi racor
date aici la sistemul energetic în acest an. Prin urmare, se acordă o 
atenție sporită pregătirii temeinice, sub toate aspectele, a fiecărei lucrări 
in parte, planificării riguroase a procesului de execuție. O puternică 
mobilizare de forțe se consemnează în prezent la finalizarea fundațiilor 
pentru turbina II, la montarea cazanelor 1 și 2, precum și a benzilor 
transportoare în gospodăria de cărbune. (loan Laza, corespondentul 
„Scinteii"). Foto : Sandu Cristian

MUREȘ : Livrări suplimentare la export
Mobilizîndu-se exemplar pentru 

a transpune neabătut in viață in
dicațiile și orientările date de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan la export, numeroase co
lective muncitorești din industria 
județului Mureș au obținut noi și 
importante succese în cinstea ani
versării a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român. Ast
fel, prin crearea și organizarea de 
secții și fluxuri tehnologice specia
lizate, Înnoirea și modernizarea 
produselor și realizarea ritmică a 
contractelor cu beneficiarii externi, 
oamenii muncii din 10 întreprinderi 
industriale și unități economice

INFORMAȚII SPORTIVE
feminin s 200 m fluture : Stela Pura 
(C.S.M.S. Baia Mare) — 2’14”20/100 ; 
100 m bras : Cristina Deveseleanu 
(Lie. 37 București) — 1T5’’9O/1OO ; 
200 m liber: Stela Pura — 2’04”10/100.

HOCHEI. în ziua a treia a cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa C), ce se desfășoară 
In localitatea spaniolă Puigcerda, se
lecționata României a întrecut cu 
scorul de 5—2 (1—1, 3—1, 1—0) for
mația Spaniei.

în grupa I, conduce România cu 
6 puncte, urmată de Norvegia — 4 
puncte, Iar în grupa a Il-a. R. P.

RUGBI. Mîine, în Capitală,

un meci de mare atractivitate
Primele reprezentative de rugbl 

ele României și Scoției se vor afla 
mîine pentru a treia oară în con
fruntare directă, confruntare care — 
deși cu caracter amical — suscită 
un interes deosebit in lumea celor 
ce îndrăgesc sportul cu balonul 
oval. Această partidă-test va fi 
găzduită — ca și precedenta (mai 
1984) — de cel mai mare stadion al 
țării, stadionul „23 August" din Ca
pitală. Este de remarcat că reduta
bilii parteneri ai rugbiștilor noștri 
dețin aureola — împreună cu nu mai 
puțin celebra selecționată a Franței
— de cîștigători ai recentului „Turneu 
al celor 5 națiuni", competiție de cel 
mal înalt rang în rugbiul mondial.

Selecționata României, aflată, după 
cum se știe, lntr-o fază de împros
pătare, s-a pregătit cu toată serio
zitatea pentru foarte dificilul examen 
de mîine și va încerca să facă totul 
pentru o comportare meritorie. An
trenorii și jucătorii sint încrezători 
și dornici, se înțelege, să confirme 
și de această dată prestigiul de care 
se bucură rugbiul românesc pe plan 
internațional. Firește, ei n-au uitat
— cum de altfel nici spectatorii n-au 
uitat — că acum doi ani, pe același 
stadion, rugbiștii români au cîștigat 
in fața scoțienilor (la vremea aceea 
neînvinși în „Turneul celor 5 na
țiuni"), cu scorul de 28—22, după un 
joc entuziasmant, în care, recu
noșteau înșiși oaspeții, „echipa 
României a fost indiscutabil cea

• Program de desene animate — 8; 
■11; 13, Copiii căpitanului Grant — 
15; 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Marele premiu — 15, Cobra se În
toarce — 17; 19: BUZEȘTI (50 43 58)
• Copie la indigo : UNION (13 49 04) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 

teatre

și-au îndeplinit și depășit, tn pe
rioada care a trecut din acest an, 
planul la export. între colectivele 
cu cele mai bune rezultate se nu
mără cele de la întreprinderile 
„Prodcomplex", „Electromureș“ și 
întreprinderea de reparații auto 
din Tîrgu Mureș, de la întreprin
derea de vase emailate și cea de 
mătase din Sighișoara, care, In pe
rioada menționată, au livrat In plus 
față de sarcinile de plan, confecții 
metalice, conductori electrici izo
lați, țesături de mătase, vase emai
late, trartscOnteinere și alte produ
se în valoare de peste 30 milioane 
lei. (Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul „Scinteii").

Chineză — 6 puncte, secundată de 
Bulgaria — 2 puncte.

FOTBAL. • Ieri, la Ploiești, tn- 
tr-un meci contînd pentru etapa a 
23-a a diviziei A, Petrolul — Steaua 
0—2 (0—1). Au marcat: Pițurcă 
(min. 10) și Bciloni (min. 69). • Me
ciuri amicale internaționale : Scoția 
— România 3—0 (2—0), Spania — 
Polonia 3—0 (2—0), Grecia — R.D. 
Germană 2—0 (0—0), U.R.S.S. — An
glia 0—1 (0—0), Italia — Austria 
2—1 (0—1), Franța — Argentina 2—0 
(1—0), Țara Galilor — Irlanda 1—0 
(1—0), Irlanda de Nord — Dane
marca 1—1 (1—0).

ROMANIA - SCOȚIA

mal bună". Suficiente motive pentru 
a considera meciul de mîine ca un 
meci de maximă atractivitate. De 
reținut este șl faptul că partida de 
acum dintre echipele reprezentative 
ale României și Scoției este și o jiltl- 
mă verificare directă înaintea primai 
lor dispute oficiale ce va avea loc 
anul viitor în cadrul ediției inaugu
rale a „Cupei mondiale" (la 2 iunie 
1987, in orașul neozeelandez Du
nedin).

Meciul de mîine România — Scoția 
va începe la ora 14,30 și va fi con
dus de o brigadă de arbitri din An
glia. Organizatorii ne-au anunțat că 
biletele de intrare se pot procura de 
la casele stadioanelor „23 Au- 
fust", Dinamo, Sportul studențesc, 

teaua, Giulești și sediul C.N.E.F.S. 
(str. Vasile Conta nr. 16).

„Turneul F.I.R.A." pentru juniori, 
ce se desfășoară în Capitală, a con
tinuat ieri cu meciurile din grupa 
B : Portugalia — Elveția 50—3 
(24—3) și Tunisia — Iugoslavia 11—6 
(7—6). Astăzi, 4 partide din grupa 
A. Cele mai importante sint : Româ
nia — Italia (stadionul Parcul co- 
pilujui, ora 15) și Franța — U.R.S.S. 
(stadionul „Voința", ora 15) — echi
pele învingătoare urmînd să se ca
lifice pentru finala turneului. Cele
lalte meciuri, de la ora 10, pe sta
dionul „Steaua" (Polonia — Spania) 
și pe stadionul „Gloria" (Belgia — 
R.F. Germania).

I. DUM1TR1U

• Teatrul Mio (14 70 81) : Niște ță
rani — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale, cu ochi albi șl 
negri — 17,30
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 17 ; (sala 
Studio) : Maria norilor — 18
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
.14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 18,30 ; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Jean, fiul lui Ion
— 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tine
rețe fără bătrinețe — 18 ; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Eu vă fac să rldeți
— 18
• Ansamblul „Rapsodia română* * 
(13 13 00) : Cînt de drag că-mi place 
viața — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 15 ; De la Stan 
și Eran la Muppets 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) :
Șoricelul și păpușa — 10 ; 15 ; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Lungul
nasului — 15
© Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Rosencrantz și Guilden- 
stern — 19



Apărarea păcii, înfăptuirea dezarmării - obiectiv 
fundamental al politicii externe promovate de 

România socialistă, de tovarășul Nicolae Ceausescu

Schimb de mesaje intre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak

Pentru transformarea Mării Mediterane

Să facem totul pentru a fi participant activi la uriașa luptă a 
popoarelor, care au astăzi rolul hotărîtor în a impune dezarmarea, 
a determina trecerea la înlăturarea armelor nucleare și oprirea mi
litarizării Cosmosului, în a impune pacea în întreaga lume !

Avem ferma convingere că popoarele, acționînd într-o de
plină unitate, pot să asigure pacea, pot să-și asigure dezvoltarea li
beră, independentă, pot să-și asigure un viitor luminos !

NICOLAE CEAUȘESCU

PRAG A 27 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășului Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, un salut cordial 
și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, de succes deplin lucrărilor 
Congresului al XVII-lea al P.C.C.. iar 
poporului cehoslovac prieten urări 
de noi înfăptuiri -în construcția so
cialistă, în îndeplinirea hotăririlor 
actualului congres al partidului.

Mulțumind pentru urări și sen
timentele prietenești exprimate, to
varășul Gustav Husak a rugat 
să fie transmise tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul său priete
nesc. multă sănătate, putere de mun
că. fericire personală, iar poporului

român prieten urări de noi și tot mai 
mari succese în opera de construcție 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către conducătorul 
partidului comunist și statului ceho
slovac a tovarășului Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației partidului nostru 
Ia lucrările celui de-al XVII-lea 
Congres al P.C.C.

în timpul primirii, tovarășul Gustav 
Husak a 'reafirmat hotărîrea P.C.C., 
a Cehoslovaciei socialiste de a ac
ționa in spiritul înțelegerilor conve
nite cu prilejul întîlnirilor cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
adîncirea si diversificarea continuă a 
tradiționalelor relații de prietenie si 
colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

intr-o zonă a păcii și colaborării
• Declarația secretarului general al C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov • Propunere privind retragerea simultană a flotelor 

S.U.A, și U.R.S.S. din această zonă

Impunătoare acțiune pe plan 
mondial, ANUL INTERNATIONAL 
AL PĂCII constituie prilej de am
plă mobilizare a forțelor sociale 
celor mai largi, a tuturor statelor 
și popoarelor planetei pentru înlă
turarea primejdiei unei conflagra
ții nimicitoare, pentru asigurarea 
unui viitor pașnic întregii uma
nități.

în numele marelui deziderat al 
dezarmării și păcii, România socia
listă, care se numără printre coau
torii rezoluției Organizației Națiu
nilor Unite in acest sens, și-a ma
nifestat, prin glasul de înaltă auto
ritate internațională al președinte
lui Nicolae Ceaușescu, voința fermă 
de a-și aduce întreaga contribuția 
la reușita acestei acțiuni de 
profundă semnificație umanistă, la 
afirmarea țelurilor sale generoase.

Apărarea păcii, înfăptuirea 
dezarmării constituie, așa cum 
este bine cunoscut, un obiectiv 
programatic al întregii politici ex
terne a partidului și statului nos
tru, al cărei ctitor și promotor 
neobosit este secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se 
reflectă în această opțiune funda
mentală legătura dialectică, indiso
lubilă dintre țelurile constructive 
ale politicii interne și înalta răs
pundere pentru asigurarea condi
țiilor externe de liniște și secu
ritate necesare împlinirii mărețelor 
programe de edificare socialistă a 
patriei.

Cu deosebită forță, de convingere 
subliniază secretarul general al 
partidului nostru, președintele Re
publicii că nu există în prezent 
problemă mai importantă, sarcină 
mai acută decit oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare, 
in primul rînd la dezarmarea nu
cleară, salvgardarea păcii — pro
blemă fundamentală a lumii con
temporane, Este o apreciere ce se 
întemeiază pe realitatea inexora
bilă că umanitatea străbate o pe
rioadă de răspintie a existenței 
sale, fiind confruntată cu cea mai 
teribilă primejdie. — cea a pro
priei distrugeri, ca urmare a in
tensificării fără precedent a înar
mărilor. a acumulării în arsena
lele statelor a unor uriașe mij
loace de distrugere. îndeosebi nu
cleare.- Pornind de la acest adevăr, 
președintele României a pus în 
evidență faptul că existenta arme
lor nucleare, multiplicarea și per
fecționarea lor rapidă au făcut ca 
războiul să devină de neconceput 
în zilele noastre, întrucît un război 
mondial s-ar transforma inevitabil 
într-o catastrofă nucleară, care ar 
duce la distrugerea a inseși condi
țiilor vieții pe planeta noastră.

Aprecierile, tezele formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu își gă
sesc concretizare în acțiunile prac
tice. S-au impus astfel cu deosebi
tă strălucire în conștiința popoa

relor multiplele inițiative, progra
mele de amplu răsunet prezentate 
la O.N.U. și în alte foruri interna
ționale. cuprinzînd remarcabile 
măsuri realiste și constructive pe 
linia dezarmării, demersurile si vi
brantele apeluri adresate oamenilor 
de stat și popoarelor de pretutin
deni la unirea eforturilor in ve
derea înlăturării primejdiei nuclea
re. apărării dreptului suprem la 
pace, la viață, la existentă liberă 
și demnă.

în ansamblul acțiunilor și măsu
rilor. ce se impun cu acuitate în 
momentul de fată, o importantă 
esențială are, în concepția Româ
niei. intensificarea eforturilor pen
tru trecerea Ta. dezarmarea nuclea
ră. în acest sens, măsurile propu
se de țara noastră au in vedere opri
rea producerii, experimentării și 
amplasării de noi arme nucleare, 
trecerea la lichidarea- celor exis
tente, scoaterea in afara legii a în
tregului armament atomic.

Pornind de la situația deosebit 
de gravă creată in Europa ca ur
mare a amplasării noilor rachete 
cu incărcătură nucleară. România 
consideră că se impune în momen
tul de fată realizarea unor pro
grese hotărîtoare in negocierea si 
adoptarea unor măsuri concrete vi- 
zînd sistarea imediată a amplasării 
de noi rachete, retragerea celor 
existente, eliberarea continentului 
european și a întregii lumi de ame
nințarea rachetelor nucleare. în 
acest sens, tara noastră, după cum 
se .știe, a salutat propunerile cu
prinse. în programul de dezarmare 
prezentat de secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov, 
propuneri vizind lichidarea totală, 
în etape succesive, a arsenalelor 
nucleare si șă prevină militarizarea 
spațiului cosmic. în aceste condiții, 
este de așteptat ca și S.U.A. și 
aliații lor din N.A.T.O. să adop
te, la rîridul lor, o atitudine 
constructivă, astfel încît. pe baza 
propunerilor prezentate de ambe
le părți, să se poată trece la rea
lizarea unor acorduri corespunză
toare, potrivit năzuințelor tuturor 
popoarelor.

’Pronunțîndu-se cu consecvență 
pentru reducerea și lichidarea ar
melor nucleare, ca principală și 
cea mai gravă amenințare ce con
fruntă omenirea contemporană. 
România subliniază, totodată, nece
sitatea de a se intensifica efortu
rile pentru reducerea armamente
lor clasice, pentru diminuarea efec
tivelor militare, retragerea trupelor 
și desființarea bazelor militare de 
pe teritorii străine — măsuri strin
gent necesare pentru înlăturarea 
oricărui pericol de război, pentru 
afirmarea securității și păcii în 
întreaga lume.

O mare însemnătate acordă țara 
noastră instaurării în Balcani a 
unui climat de bună vecinătate, 
transformării acestei regiuni într-o

zonă a păcii, înțelegerii și co
laborării. în spiritul acestei pre
ocupări constante se înscrie și ini
țiativa concretizată in Deciarația- 
Apel a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, și președintelui 
Consiliului de Stat al Bulgariei, 
Todor Jivkov, cu privire la reali
zarea în Balcani a unei zone eli
berate nu numai de arme nuclea
re. dar și de arme chimice.

Constituie o tragică realitate, asu
pra căreia România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au atras în repe
tate rînduri atenția, că, in vreme 
ce pentru înarmări se alocă sume 
fabuloase, popoare de pe în
tinse zone ale globului sînt con
fruntate cu consecințele dramatice 
ale. subdezvoltării : foametea, bo
lile, analfabetismul. Iată de ce 
România subliniază necesitatea de 
a se trece npintirziat la înghețarea 
și reducerea substanțială a cheltu
ielilor militare, ceea ce ar crea 
imense resurse pentru soluționarea 
unor probleme economico-sociale 
acute, îndeosebi în țările în curs 
de .dezvoltare, ar contribui la acce
lerarea progresului tuturor po
poarelor.

în întreaga activitate internațio
nală consacrată promovării cauzei 
dezarmării și păcii, România, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
manifestă o profundă încredere in 
popoare, în capacitatea lor de a 
impune, prin acțiune unită, un 
curs nou în viața internațională, 
de destindere și deplină securitate. 
Tocmai în virtutea acestei încre
deri nestrămutate, în ultimii ani, 
răspunzînd istoricelor inițiative de 
pace și înflăcăratelor chemări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, po
porul român și-a manifestat, în 
multiple forme de acțiune — prin 
grandioase adunări, mitinguri, 
marșuri ale păcii — voința fermă 
de a face totul, alături și în strin- 
să solidaritate cu celelalte popoare 
ale lumii, cu ampla mișcare mon
dială antirăzboinică, in vederea 
înlăturării spectrului distrugerii 
nucleare, salvgardării destinelor 
civilizației umane. Sînt cunoscute 
totodată repetatele apeluri și che
mări ale Marii Adunări Naționale, 
aie Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, ale diferitelor or
ganizații de masă și obștești, ce 
au ■ pus în lumină consecvența 
pilduitoare cu care România socia
listă acționează în sprijinul dezar
mării' și păcii.

Și este o realitate de necontestat 
că, datorită acestei poziții stator
nice a țării noastre, a președin
telui ei, unanim și deplin spriji
nită de întreaga noastră națiune 
socialistă, România și-a dobîndit 
un, înalt prestigiu internațional, 
numele ei, numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu fiind, indisolubil 
asociate cu idealurile păcii în lume.

Dumitru ȚINU

Lucrările Congresului P. C.
PRAGA 27 (Agerpres). — C. Pri- 

săcaru transmite : In cea de-a patra 
zi a lucrărilor celui de-al XVII-lea 
Congres al P.C. din Cehoslovacia 
s-au încheiat dezbaterile pe margi
nea documentelor forumului comu
niștilor cehoslovaci. Delegații care 
au luat cuvîntul — muncitori, țărani, 
oameni de știință, cadre didactice, 
conducători din economie, activiști 
de partid și de stat — au relevat 
realizările obținute, ’ între cele două 
congrese, in construirea societății 
socialiste dezvoltate, Dezbaterile au 
pus, în același timp, in evidență 
faptul că economia națională, fiecare 
sector de activitate dispun încă de 
mari rezerve care trebuie folosite în 
interesul accelerării dezvoltării eco- 
nomico-sociale a întregii țări, a fie
cărei zone a acesteia.. Numai astfel 
— s-a subliniat de la tribuna con
gresului — Cehoslovacia va putea 
intra in mileniul trei cu o economie

R, P. POLONĂ

Creșterea producției-baza
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc ședința Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. care a 
analizat probleme privind nivelul de 
trai al populației, o atenție deosebită 
fiind acordată examinării veniturilor 
și consumului pe perioada 1981—1986. 
Cu acest prilej — transmite agenția 
P.A.P. — s-a constatat că. în inter
valul 1983—1985. creșterea producției

din Cehoslovacia
de tip intensiv, bazată pe cuceririle 
revoluției tehnico-științifice, pe 
schimbările structurale în producția 
materială, pe perfecționarea între
gului proces de producție, de plani
ficare, de conducere, pe ordine și 
disciplină desăvîrșite, la fiecare loc 
de muncă.

S-a relevat, totodată, că noua linie 
strategică a P.C. din Cehoslovacia — 
în centrul căreia se află ridicarea 
standardului de viață al poporului, 
prin punerea in valoare a întregului 
potențial material și uman de care 
dispune societatea — deschide largi 
perspective inițiativei creatoare a 
maselor, realizării unor prefaceri 
profunde in viața întregii societăți.

In ședința de după-amiază. a con
gresului au fost aleși membrii Co
mitetului Central al P.C.C. si Comi
sia de Revizie si Control a partidu
lui.

ridicării nivelului de trai
a determinat p îmbunătățire treptată 
a nivelului de trai al majorității ce
tățenilor. Biroul Politie a subliniat 
că la baza ridicării nivelului de trai 
trebuie să se afle o muncă mai efi
cientă și creșterea continuă a pro
ducției.

A fost făcută, de asemenea, o ana
liză a stării sănătății populației și a 
direcțiilor de dezvoltare a asistentei 
medicale.

Convocarea Congresului Partidului 
Muncii din Albania

TIRANA 27 (Agerpres). — Cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Muncii’ din Albania, convocat pentru 
perioada 3—8 noiembrie 1986, va 
avea pe ordinea de zi raportul pri
vind activitatea C.C. al. P.M.A. și 
sarcinile de perspectivă ale partidu

lui, raportul Comisiei Centrale de 
Revizie și Control, raportul cu privi
re la Directivele în legătură cu pla
nul cincinal de dezvoltare a econo
miei și culturii pe perioada 1986— 
1990, alegerea organelor centrale ale 
partidului — relatează agenția A.T.A.

Președintele României - militant consecvent pentru 
o politică de securitate și înțelegere internațională 
Articole apărute în publicațiile indiene „Fair ldea“ și „Indian Express"

Problemele păcii - 
viitorului congres

BONN 27 (Agerpres). — în cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
la Bonn, președintele P. C. German, 
Herbert Mies, s-a pronunțat împo
triva oricărei participări a R.F.G. la 
proiectul militar american „Iniția
tiva de apărare strategică" și a 
cerut „întreruperea imediată a tu
turor negocierilor secrete" în acest 
domeniu. Totodată. Mies a condam
nat cu hotăpre recenta explozie nu
cleară efectuată de S.U.A.. apreciind 
că. în felul acesta, sint torpilate ne
gocierile constructive privind edifi-

în centrul atenției 
al P.C. German
carea unei lumi lipsite de arme nu
cleare. transmite aeentia A.D.N.

Referindu-se la viitorul congres al 
P.C.G.. Herbert Mies a precizat că 
in centrul lucrărilor se vor afla pro
bleme privind salvgardarea păcii și 
înfăptuirea dezarmării, precum si 
politica în domeniul utilizării forței 
de muncă. El a anunțat, pe de. altă 
parte, că P.C.G. nu va prezenta anul 
viitor candidați în alegerile pentru 
Bundestag, ci va acorda sprijin 
„listelor pentru pace" — uniune for
mată din personalități democratice.

Rezoluția Plenarei C. C. al P. C. Francez

MOSCOVA 27 (Agerpres). — In 
toastul rostit la recepția oferită la 
Kremlin in cinstea președintelui 
Algeriei. Chadli Bendjedid, aflat în 
vizită in U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C. U.S., 
a condamnat cu fermitate acțiunile 
agresive ale S.U.A. impotriva Libiei. 
Uniunea Sovietică, a arătat vorbito
rul, este solidară cu poporul libian, 
care iși apără dreptul sacru la liber
tate și independență și luptă împo
triva imixtiunilor imperialiste — re
latează agenția T.A.S.S.

Uniunea Sovietică — a spus în 
continuare secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. — se pronunță pentru 
transformarea Mării Mediterane in
tr-o zonă a păcii trainice și colabo
rării. își mențin valabilitatea propu
nerile noastre privind extinderea 
asupra acestei regiuni a unor mă
suri de incredere convenite, de re
ducere a forțelor armate, de retra
gere din Marea Mediterană a nave
lor cu arme nucleare la bord, de 
renunțare la amplasare^ unor ase
menea arme pe teritoriul țărilor 
mediteraneene nenucleare și de asu

mare de către puterile nucleare a 
angajamentului de a nu folosi aceas
tă armă impotriva vreunei țări me
diteraneene care nu permite ampla
sarea ei pe propriul teritoriu. Dacă 
S.U.A. își vor retrage de aici flo
ta, acest lucru l-ar înfăptui, si
multan, și U.R.S.S. Sintem gata să 
începem neintirziat tratative pe 
această problemă. Considerăm că un 
rol util l-ar avea și o reuniune mai 
largă, similară cu Conferința pentru 
securitate și cooperare europeană, la 
care, pe lingă statele mediteraneene, 
ar putea participa S.U.A. și alte țări 
interesate, a subliniat Mihail Gor
baciov.

La rindul său, Chadli Bendjedid a 
afirmat că țara sa acționează pentru 
transformarea Mediteranei într-o 
zonă a păcii și colaborării, pentru 
rezolvarea crizei din Orientul Mijlo
ciu prin organizarea unei conferințe 
internaționale, cu participarea cu 
drepturi depline a Organizației pen- ■ 
tru Eliberarea Palestinei, reprezen
tantul legitim al poporului palesti
nian.

Vie îngrijorare pe -plan internațional după atacurile 
aero-navale americane impotriva Libiei

Revista indiană de politică in
ternațională „FAIR IDEA" publică, 
sub titlul „Poziția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu 
privire la încetarea experiențelor 
nucleare", un amplu articol in 
care evidențiază politica clarvăză
toare a șefului statului român in 
principalele probleme care con
fruntă omenirea de azi, politică 
salutată cu satisfacție și aprobare 
de către cercuri largi ale opiniei 
publice de pretutindeni.
în articol este reliefată In mod 

deosebit activitatea intensă desfășu
rată de conducătorul partidului și 
statului nostru in direcția opririi 
cursei înarmărilor, în primul rînd 
nucleare, unirii tuturor forțelor 
realiste, a tuturor popoarelor pen
tru a determina trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare.

După cum se știe, România a sa
lutat întâlnirea la nivel înalt sovieto- 
americană de la Geneva ca un eve
niment internațional pozitiv. Se cu
noaște că la întîlnirea de la Geneva 
ambele părți s-au declarat în favoa
rea unei reduceri a armamentelor 
nucleare cu 50 la sută. Ar fi normal 
și logic, a subliniat președintele 
Nicolae Ceaușescu, ca, în virtutea 
acestor înțelegeri și angajamente de 
principiu și a declarațiilor făcute, să 
se pună stavilă creșterii cheltuieli
lor militare și să se întreprindă mă
suri pentru reducerea lor în 1986, 
aproape concomitent cu Încetarea 
efectuării unor noi experiențe : cu 
armele nucleare. Pe bună dreptate, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat : Părerea noastră este că nu
mai in măsura în care se va trece 
la reducerea acestor armamente, la 
întreruperea — cel puțin cită vreme 
sînt in curs negocierile — a noilor 
experiențe nucleare se va dovedi că 
angajamentele și declarațiile sint 
intr-adevăr serioase, că există do
rința reală de a se ajunge la o re
ducere a armelor nucleare ! Spe
răm să se adopte măsuri reale în 
această direcție.

Este evident că un moratoriu asu
pra experiențelor nucleare declarat 
de cele două superputeri, care dețin 
cele mai mari arsenale nucleare din 
lume. ar contribui neîndoielnic la 
crearea unei atmosfere care să fa
ciliteze trecerea la măsuri de dezes-

caladare și de frînare a cursei înar
mărilor și. la edificarea Încrederii, 
care ar avea un efect pozitiv asupra 
situației internaționale în general.

în contextul acestor necesități și 
deziderate, România socialistă, care 
militează ferm pentru încetarea 
cursei înarmărilor, eliminarea pe
ricolului nuclear și salvgardarea 
păcii, se pronunță totodată cu ho- 
tărire pentru încetarea imediată a 
oricăror experiențe nucleare.

Interesele supreme ale umanității 
reclamă trecerea cit mai grabnică la 
măsuri concrete pentru încetarea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, in primul rînd a dezar
mării nucleare. Acesta este motivul, 
a arătat președintele României, pen
tru care partidul și statul român 
consideră că este necesară o inten
sificare a activității politice și diplo
matice în vederea unirii tuturor for
țelor realiste și tuturor popoarelor 
în efortul de realizare a trecerii la 
un acord eficient pentru încetarea 
dezvoltării de noi arme nucleare și 
amplasării lor in Europa ; privind 
lucrurile din acest punct de vedere, 
încetarea imediată a experiențelor 
nucleare apare ca măsura cea mai 
lesne de întreprins, ca veriga cea 
mai corespunzătoare care ar putea 
inaugura un proces pozitiv de tre
cere la măsuri eficiente de oprire a 
cursei înarmărilor. Aceasta ar co
respunde aspirațiilor celor mai arză
toare ale întregii omeniri de a trăi 
intr-o lume eliberată de coșmarul 
amenințării nucleare — o lume a pă
cii, înțelegerii, și colaborării între 
toate națiunile.

Publicația „INDIAN EXPRESS" 
Inserează în paginile sale un ar
ticol consacrat „Poziției României și 
□ președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind rolul crescind al O.N.U. in 
viața internațională". Relevînd ma
rele merit al conducătorului parti
dului și statului nostru în elabora
rea tezei privind democratizarea re
lațiilor internaționale, ziarul scrie : 
Participarea Români'ei la activita

tea organizațiilor internaționale este 
parte integrantă a politicii sale ex
terne de pace, prietenie și cooperare 
cu toate țările, pe baza principiilor 
dreptului internațional.

Un fapt semnificativ — nu 
există cuvîntare a președintelui

Nicolae Ceaușescu, nici luare de po
ziție a guvernului român m proble
me internaționale care să nu abor
deze rolul și activitatea O.N.U. Pro
blemele legate de O.N.U. au fost 
examinate și dezbătute la congresele 
și conferințele naționale ale Parti
dului Comunist Român, în sesiunile 
Marii Adunări Naționale, unde au 
fost adoptate rezoluții cu privire la 
activitățile O.N.U.

Interesul deosbbit față de O.N.U. 
izvorăște din convingerea că regle
mentarea durabilă a problemelor de 
interes general impune negocieri 
multilaterale, eu participarea tuturor 
statelor pe picior de egalitate, con
vingere care este larg împărtășită. 
Trebuie pornit — sublinia președin
tele Nicolae Ceaușescu — de la ne
cesitatea de a dezbate cu toate sta
tele interesate problemele ce cofi- 
fruntă omenirea ; numai in acest fel 
se pot trage concluzii juste, se pot 
promova principiile democratice in 
soluționarea problemelor, , se pot 

’stabili relații de tip nou intre state. 
De aici ideea centrală, frecvent sub
liniată de șeful statului român, că 
O.N.U., alte organizații internațio
nale trebuie să joace un rol mai im
portant în rezolvarea democratică a 
tuturor problemelor vieții politice 
mondiale.

Prezența activă a României la 
O.N.U. derivă din concepția generală 
a statului român privind mijloacele 
și căile de făurire a unei păci și 
securități internaționale durabile, de 
soluționare echitabilă și justă a pro
blemelor internaționale.

După părerea României, O.N.U. 
constituie unul din mijloacele im
portante de care dispune omenirea 
pentru soluționarea problemelor in
ternaționale, pentru promovarea 
idealurilor de progres și libertate a 
popoarelor, de înțelegere și coope
rare intre state, pentru întărirea 
securității și salvgardarea păcii.

în momente de criză — care, 
din păcate, sînt tot mai frec
vente de Ia un timp — oamenii 
de pretutindeni își pun speranța în 
O.N.U. De aceea este in interesul 
tuturor statelor ca O.N.U. să devină 
un for real, cu un rol eficient în 
stabilirea politicii mondiale, un in
strument de cooperare, pe bază de 
egalitate, pentru menținerea păcii 
și securității internaționale și pen
tru reglementarea tuturor probleme
lor cu care se confruntă ele.

PARIS 27 (Agerpres)..— într-o re
zoluție a Plenarei C.C. al P.C. Fran
cez — dată publicității — se men
ționează că după alegerile parlamen
tare din 16 martie situația din țară 
se caracterizează printr-o deplasare 
generală spre dreapta — relatează 
agenția T.A.S.S. S-a intensificat 
presiunea marelui capital asupra

drepturilor, intereselor și cuceririlor 
sociale ale celor ce muncesc, se în
cearcă dezbinarea și subminarea in
fluenței partidului comunist. C.C. al 
P.C.F. adresează un apel tuturor co
muniștilor și celor ce muncesc pen
tru unitatea rîndurilor lor, pentru 
intensificarea luptei în apărarea cu- 
cferirilor lor de clasă.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager
pres). — La cererea Uniunii Sovie
tice, Maltei și țărilor membre ale Li
gii Arabe, Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit miercuri seara 
intr-o sesiune de urgență pentru a 
examina situația creată in Medite- 
rana ca urmare a actelor agresive 
întreprinse de flota a Vl-a ameri
cană impotriva Jamahiriei Libiene.

Luînd puvintul, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la Națiunile Unite 
a’ subliniat obligația ce revine Con
siliului-de Securitate de a condamna 
agresiunea comisă de Statele Unite 
și de a întreprinde măsuri eficiente 
in scopul apărării suveranității, in
dependenței și integrității teritoria
le ale Jamahiriei Libiene. Repre
zentantul Maltei a denunțat fo
losirea forței și amenințării cu 
forța din partea unui stat mem
bru al O.N.U;, arătind că po
poarele mediteraneene sînt intere
sate ca țările lor să nu devină baze 
militare sau capete de pod pentru 
agresiuni împotriva țărilor neali
niate.

Reprezentantul. Statelor Unite a 
justificat poziția guvernului ameri
can.

Lucrările Consiliului de Securitate 
continuă.

TRIPOLI 27 (Agerpres). — Primul 
ministru al Maltei. Mifsud Bonnici, 
a. întreprins o scurtă vizită la Tri
poli, unde a conferit cu Moammer El 
Geddafi. conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al Jama- 
Jiiriei Arabe Libiene Populare Socia
liste. într-o declarație făcută la in- 
toarcerea în țară, Mifsud Bonnici a 
relevat că in centrul discuțiilor, s-au 
aflat „măsurile ce trebuie luate pen
tru reducerea tensiunii și serioasei 
amenințări de război in Marea Me
diterană".

DAMASC 27 (Agerpres). — în Siria 
au avut loc ample demonstrații de 
solidaritate cu poporul libian. La mi
tingul care a avut loc în fata parla
mentului sirian și la care au parti
cipat conducători de partid si de stat, 
muncitori, studenți. reprezentanți ai 
opiniei publice, a luat cuvintul Su
leiman Kaddah, secretar general ad
junct al Partidului Baas Arab Socia
list din Siria. El a subliniat că Siria 
și alte țări arabe vor acorda „ajutor 
multilateral și sprijin" Jamahiriei 
Arabe Libiene.

ROMA 27 (Agerpres). — La Flo
rența și în alte orașe italiene au avut 
loc demonstrații în cadrul cărora 
participanții au cerut ca Flota a Vl-a 
americana Să se retragă din Golful 
Siria si să înceteze imediat ostilită
țile din Mediterana. O delegație a 
studenților a inminat consulului ge
neral al S.U.A. din Florența un do
cument prin care cere Administrației 
americane să pună imediat capăt 
acțiunii militare din Mediterana — 
informează United Press Interna
tional.

ATENA 27 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile Associated 
Press și United Pyess International, 
joi au avut loc -la Atena, Larissa, 
Salonic, Patras și în alte orașe ale 
Greciei, mari manifestații de protest 
față de agresiunea americană împo
triva Jamahiriei Libiene, la care au 
luat parte zeci de mii de persoane. 
Acțiuni de protest asemănătoare s-au 
desfășurat și în Creta, participants 
pronunțindu-se pentru desființarea 
bazelor militare americane din 
insulă.

SOFIA 27 (Agerpres). — Perma
nentele amenințări la adresa Libiei, 
atacurile S.U.A. din noaptea de 24 
spre 25 martie asupra unor obiective 
libiene provoacă îngrijorarea legiti
mă a tuturor oamenilor cinstiți de 
pe planeta noastră — se spune în
tr-o declarație a agenției B.T.A.

Nu pot fi justificate afirmațiile că 
Libia cu cele trei milioane de locui
tori ai săi ar putea reprezenta o 
amenințare pentru S.U.A., cum se 
declară la Washington, utilizînd 
acest pretext pentru desfășurarea 
unor ample manevre militare in 
apropierea țărmurilor libiene. Acțiu
nile S.U.A., precizează declarația, 
reprezintă o încălcare a Cartei 
O.N.U. și a normelor dreptului in
ternațional, ele contribuind la agra
varea încordării nu numai in Orien
tul Mijlociu, ci și în întreaga lume.

PHENIAN 27 (Agerpres). — Ata
cul deschis* 1 al forțelor militare silq 
S.U.A. asupra Jamahiriei Libiene 
reprezintă o încălcare gravă a suve
ranității și integrității teritoriale 
libiene, o sfidare a dreptului inter
național care duce la o încordare 
extremă a situației în Mediterana și 
în Orientul Mijlociu, primejduind 
pacea în intreaga lume — se arată 
in declarația Ministerului Afaceri
lor Externe a R.P.D. Coreene.

HANOI 27 (Agerpres). — într-o de
clarație a Ministerului Afacerilor 
Externe al R.S. Vietnam, transmisă 
de agenția V.N.A.. este condamnată 
intensificarea actelor de agresiune 
ale Statelor Unite ale Americii îm
potriva Jamahiriei Arabe Libiene și 
se cere cu hotărîre să se pună capăt 
imediat încălcării suveranității și 
independentei acestei țări.

★
MADRID 27 (Agerpres). — Petro

lierul spaniol „Castillo de Ricote" a 
salvat 16 marinari libieni a' căror 
navă a fost atacată de forțele ame
ricane luni, s-a confirmat joi la se
diul companiei „Elcano". Un purtă-/ 
tor de cuvînt al companiei a men
ționat că marinarii libieni, dintre 
care doi erau răniți, au rămas timp 
de 24 de ore în apele Mediteranei, 
înainte de a fi salvați de nava spa
niolă, care părăsise un port din 
Jamahiria Libiană — informează 
agenția France Presse.

Noi proteste împotriva recentei experiențe 
nucleare efectuate de S.U.A.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Peste 160 de reprezentanți ai comu
nităților religioase din S.U.A. au 
cerut președintelui Ronald Reagan 
să se alăture Uniunii Sovietice și să 
suspende imediat experiențele cu 
arme nucleare, informează United 
Press International. într-o scrisoare 
adresată setului executivului ameri
can. reprezentanții comunităților re
ligioase menționează, că acum este 
momentul „unei acțiuni decisive care 
poate schimba cursul istoriei si în
drepta omenirea spre paSfea mon
dială". „Sintem profund preocupați 
de creșterea gradului de bizuire a 
tării noastre pe arme de distrugere 
în masă ca mijloc de asigurare a 
securității naționale", se subliniază 
in document.

Apreciind că experiența nucleară 
efectuată in Ș.U.A.. la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, a fost .un act pro
vocator". Assia Bennett. director 
executiv al Comitetului pentru spri- 
iinirea prietenilor Americii. a men
ționat că. în ciuda acesteia. „Statele 
Unite pot să-și respecte promisiu
nea unei interziceri reciproce a tes
telor nucleare dacă președintele 
Reaean va anunța acum oprirea ex
periențelor nucleare americane".

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Interzicerea tuturor experiențelor 
nucleare constituie singura cale de 
oprire a cursei înarmărilor nucleare 
si de asigurare a păcii — se afirmă' 
intr-un anei al organizației ameri
cane „Femei, militați pentru pace 1“ 
Organizația amintită a început strin- 
gerea de semnături pe acest apel, in 
care se subliniază necesitatea insti
tuirii unui moratoriu asupra expe-' 
riențelor cu arma nucleară.

GENEVA 27 (Agerpres). — Noua 
experiență nucleară efectuată de 
Statele Unite la poligonul din Ne
vada a fost primită cu îngrijorare 
de oarticipanti la conferința pentru 
dezarmare de la Geneva. Reprezen
tantul Suediei a declarat că tara sa 
spriiină activ ideea moratoriului 
asuDra experiențelor nucleare, apre
ciind că acesta ar constitui un pas 
util pe calea progresului spre dezar
mare.

Șeful delegației Argentinei a in
format că reprezentanții celor sase, 
state autoare ale mesajului adresat 
conducătorilor U.R.S.S. si S.U.A. — 
Argentina, Grecia, India, Mexicul. 
Suedia si Tanzania — se află in 
contact pentru evaluarea situației 
complexe create prin noua experien
ță nucleară a S.U.A.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Expe
riența nucleară de la poligonul din 
Nevada este o nouă acțiune nerațio
nală a Administrației S.U.A. -r- se 
spune în declarația dată publicității 
de Comitetul sovietic pentru secu
ritate și colaborare europeană. Ne 
adresăm tuturor oamenilor realiști, 
oriunde ar trăi ei — în Europa sau 
în America — să acționeze pentru a 
se ajunge la interzicerea totală si 
generală a experimentării armelor 
atomice pe baza unui acord interna
țional efectiv, relatează T.A.S.S.

DELHI 27 (Agerpres). — India își 
exprimă regretul în legătură cu ex
periența nucleară efectuată de Sta
tele Unite pe poligonul din Nevada 
— a declarat purtătorul de cuvînt al 
guvernului. „Poziția Tndiei in această 
problemă prevede încheierea unui 
acord între marile puteri în legătură 
cu totala interzicere a experiențelor 
nucleare și renunțarea la orice expe
riențe cu arma nucleară".
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Camera Reprezentanților a 
greșului S.U.A., care a respins ce
rerea administrației privind alo
carea unor fonduri suplimentare de 
100 milioane dolari pentru forțele 
contrarevoluționare nicaraguane, 
indică rezultatele unui sondaj de 
opinie efectuat de cotidianul 
„Washington Post" și rețeaua 
televiziune „ABC". .
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ELEN,PRIMUL MINISTRU
Andreas Papandreu, l-a primit joi 
pe secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, cu care a abordat 
problema bazelor militare ameri
cane din Grecia, participarea aces
tei țări la N.A.T.O. și problema 
cipriotă. In cadrul unei întilniri cu 
presa, premierul grec a declarat 
vă nu s-a ajuns la o concluzie in 
legătură cu situația bazelor mili
tare. „Nu există un Da sau un 
Nu" — a menționat el.

PROTESTE. în pofida unor pu
ternice proteste din partea mișcă
rilor pentru pace, a diferitelor or
ganizații vest-germane, a unor li
deri politici și chiar a unor re
prezentanți ai guvernului vest- 
german, care au atras atenția asu
pra consecințelor grave pe care le 
poate avea trecerea la realizarea 
proiectului american privind „răz
boiul stelelor", R. F. Germania a 
încheiat joi cu S.U.A. un acord 
prin care se angajează ca între
prinderile țării 
nerea la punct 
tar „Inițiativa 
gică" (S.D.I.).

să participe la pu- 
a proiectului mili- 
de apărare strate-

I
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. LA SOFIA s-a desfășurat reuniu
nea Comitetului național de coor
donare a acțiunilor de marcare în 
R.P. Bulgaria a Anului Internațio
nal al Păcii. Cu acest prilej, a luat 
cuvîntul președintele comitetului, 
Petăr Mladenov. membru al Birou
lui Politic ai C.C. al P.C.B., minis
trul afacerilor externe al R.P. Bul
garia.

DECLARAȚIA POLITICA A GU
VERNULUI SIRIAN. Primul mi
nistru al Siriei, Abdel Rauf Al- 
Kassem. a prezentat, in Consiliul 
Poporului 
politică a guvernului. După cum 
informează ‘
KUNA, premierul sirian a arătat 
că țara sa va continua să acțio
neze în vederea realizării unei 
solidarități arabe efective, care să 
aibă Ia bază obiectivele luptei co
mune — eliberarea teritoriilor ara
be ocupate și restabilirea dreptu
rilor poporului palestinian, inclu
siv crearea unui stat propriu, inde
pendent.

(parlament) declarația .
agențiile SANA și

NOI MANIFESTAȚII impotriva 
regimului dictatorial din Coreea de 
Sud au avut loc la Universitatea 
din Seul si la alte institute de în- 
vățămint superior din oraș. Sutele 
de manifestant! — relatează agen
ția Reuter — au cerut abolirea 
actualei constituții Si înlăturarea 
lui Chun Du Hwan, pe care-I con
sideră un dictator militar, ca și a 
guvernului represiv instaurat de
acesta. Politia a folosit bombe cu ■ 
gaze lacrimogene si a efectuat I 
arestări.
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