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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceuușescu

ȘEDINȚA COMITETIII.II I'OI.ITK EXECUTIV
AI C. C. AL P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, a avut loc, vineri, 
28 martie, ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat RAPORTUL PRIVIND ANALIZA PE BAZA DE 
BILANȚ A REZULTATELOR OBȚINUTE PE ANSAMBLUL 
ECONOMIEI NAȚIONALE, FORMAREA Șl UTILIZAREA 
RESURSELOR FINANCIARE IN ANUL 1985. S-a apreciat 
că realizările înregistrate in îndeplinirea planului pe anul 
trecut și pe întregul cincinal 1981-1985 oglindesc efor
turile creatoare ale poporului nostru, care, strins unit in 
juruf partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a desfășurat o intensă activitate 
pentru înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico- 
socială a țârii stabilite pentru această perioadă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind rezultatele ob
ținute in 1985, a subliniat că ele puteau fi și mai bune 
dacă in toate domeniile și sectoarele de activitate s-ar 
fi acționat cu mai multă fermitate și răspundere pentru 
valorificarea deplină a tuturor posibilităților care s-au 
creat și pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la un nivel 
superior de calitate și eficiență. In aces.t sens, secretarul 
general al partidului a atras atenția asupra unor stări 
de lucruri negative care s-au manifestat în activitatea 
din anul trecut, îndeosebi în ce privește tendințele de 
creștere exagerată a importurilor, de sporire nejustificată 
a consumurilor materiale și energetice și a indicat să se 
ic măsuri hotârîte pentru lichidarea neintirziată a acestei 
situații.

Pe baza analizei efectuate a fost aprobat un program 
de măsuri menit să asigure, o dată cu îndeplinirea ritmică 
a prevederilor planului, realizarea unei eficiențe sporite in

toate domeniile de activitate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca propunerile cuprinse in acest program să fie 
îmbunătățite, îndeosebi cu stabilirea unor măsuri ferme 
de normare corespunzătoare atît a consumurilor mate
riale, cit și a cheltuielilor de producție, urmărindu-se 
reducerea la maximum a acestora și realizarea, pe 
această bază, a unei eficiențe economice cit mai mari. 
S-a hotărit ca Raportul, cu îmbunătățirile necesare, să 
fie supus dezbaterii plenarei Comitetului Central al 
partidului.

Comitetul Politic Executiv a analizat, apoi, unele 
măsuri privind perfecționarea activității economice, întă
rirea cutoconducerii muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare. In acest cadru, au fost dezbătute 
PROPUNERILE PRIVIND NORMATIVELE DE STABILIRE A 
VALORII PRODUCȚIEI ÎN RAPORT DE FONDURILE FIXE 
UTILIZATE. Elaborate în spiritul indicațiilor date de 
conducerea partidului, normativele propuse — care trebuie 
considerate ca minime - au în vedere îmbunătățirea 
substanțială o randamentului de utilizare a fondurilor 
fixe, ceea ce va trebui să determine o creștere mai 
substanțială a producției industriale și a eficienței eco
nomice, sporirea, pe această bază, a venitului național. 
A fost discutat, de asemenea, RAPORTUL PRIVIND PER
FECȚIONAREA ORGANIZĂRII PRODUCȚIEI Șl A MUNCII, 
MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR DE FABRICAȚIE, APLI
CAREA ACORDULUI GLOBAL Șl DIRECT. CREȘTEREA 
EFICIENȚEI IN ÎNTREAGA ECONOMIE. Prin măsurile 
stabilite, in acest sens, se asigură creșterea producției 
fizice și a celei pentru export peste prevederile cincina
lului, ridicarea continua a productivității muncii, sporirea 
rentabilității produselor, reducerea mai accentuată a
(Continuare în pag. a V-a)

DECLARAȚIE-APEL

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Democra
ției și Unitâții Socialiste, vineri a 
avut loc Plenara Consiliului Na
țional al F.D.U.S.

Pe fundalul sălii Ateneului român, 
unde s-au desfășurat lucrările ple
narei. se afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, încadrat de 
drapelele țării și ale partidului. 
Semnificativa deviză „Ceaușescu— 
România—Pace" era insoțită de sim
bolurile grafice ale Anului Interna
țional al Păcii.

Alături de membrii Consiliului 
Național al F.D.U.S., în sală erau 
prezenți numeroși invitați.

Ca întotdeauna cînd se întilnește 
cu oamenii muncii, cu reprezentanții 
organismelor obștești, conducătorul 
partidului și statului nostru a fost 
intîmpinat, la sosirea în sală, cu 
deosebită căldură și entuziasm. Cei 
prezenți au aplaudat îndelung, au 
scandat cu dragoste și cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu—Pace !“.

Împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in prezidiu au 
luat loc membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., membrii Biroului 
Executiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S.

Plenara a analizat, potrivit ordinii 
de zi, activitatea Frontului Democra
ției și Unității Socialiste pentru 
apărarea păcii și securității popoare
lor, pentru dezarmare și, îndeosebi, 
pentru dezarmarea nucleară, pentru 
marparea in Republica Socialistă 
România a Anului Internațional al 
Păcii.

în cadrul lucrărilor au luat cuvîntul 
tovarășii : Radu Voinea, președintele 
Academiei Republicii Socialiste Româ
nia, Alexandru Bălăci, vicepreședin
te al Uniunii scriitorilor. Constantin 
Arseni, președintele Biroului Co
mitetului Central al O.D.U.S., Gheor- 
ghe Ionescu, muncitor specialist, 
secretar al comitetului de partid la 
secția utilaj complex a uzinelor ..1 
Mai“-Ploiești, Justin Moisescu, pa
triarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
Viorica Neculau, vicepreședintă a

......... —.... -—'ir , 
(Continuate în pag. a III-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Consiliul Național al Frontului 
DemocFației și Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România, 
întrunit în ședință plenară lărgită 
la 28 martie 1986, exprimînd voința 
fierbinte de pace a poporului ro
mân, deplin angajat în realizarea 
amplului program de înflorire multi
laterală a patriei și în lupta pentru 
făurirea unei lumi a păcii, salută 
proclamarea de către Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor 
Unite a anului 1986 ca An Inter
național aî Păcii. Această acțiune 
are ca obiectiv mobilizarea și mai 
intensă a celor mai largi forțe so
ciale, a tuturor factorilor de deci
zie, la deschiderea unei perspective 
noi pe calea înfăptuirii aspirațiilor 
și năzuințelor tuturor popoarelor de 
pace, securitate și largă colabo
rare internațională.

Frontul Democrației și Unității. 
Socialiste, exprimînd gindurile și 
voința întregului nostru popor, dă 
o înaltă apreciere strălucitei acti
vități desfășurate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, rolului său de
terminant în elaborarea și transpu
nerea în viață a politicii interne și 
externe a României, inițiativelor, 
propunerilor și acțiunilor sale fer
me și consecvente pentru oprirea 
cursei înarmărilor, în primul rind a 
înarmărilor nucleare, și înfăptuirea 
dezarmării, pentru edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune, pen
tru apărarea drepțului suprem al 
oamenilor, al popoarelor la pace, 
la viață, la existență liberă și 
demnă.

Poporul român, asemenea celor
lalte popoare, este profund îngri

EL
jorat de situația internațională ac
tuală, care se menține deosebit de 
gravă și încordată, îndeosebi ca 
urmare a intensificării cursei înar
mărilor, a amplasării de noi arme 
nucleare în Europa și pe alte con
tinente, a perfecționării armamen
telor și continuării experiențelor 
nucleare, a acțiunilor de militari
zare a Cosmosului, a manifestărilor 
politicii imperialiste de forță și 
dictat, de amestec în treburile in
terne ale altor state, a persistenței 
unor conflicte și focare de tensiune 
în diferite părți ale lumii. Toate 
acestea duc la creșterea puternică 
a pericolului unui nou război mon
dial care s-ar transforma inevitabil 
într-o catastrofă nucleară în care 
ar pieri întreaga umanitate, ar 
dispărea înseși condițiile menține
rii vieții pe planeta noastră. In 
aceste condiții, realizarea dezarmă
rii și salvgardarea păcii constituie 
problema cardinală a epocii 
noastre.

Frontul Democrației și Unității 
Socialiste, dînd expresie aspirațiilor 
de pace ale poporului român, ale 
tuturor popoarelor lumii, consideră 
că toate forțele politice, popoarele 
de pretutindeni, înțelegînd marea 
răspundere ce le revine pentru 
salvgardarea vieții și civilizației 
umane, trebuie să acționeze in di
recția promovării țelurilor generoa
se ale Anului Internațional al Păcii, 
pentru a stăvili actualul curs pe
riculos al evenimentelor internațio
nale, pentru a determina o cotitu
ră spre reluarea politicii de des
tindere, dezarmare și înțelegere. 
Făuritorii de bunuri materiale și

* 

spirituale din România sînt hotărîți 
să facă totul, în strinsă unitate cu 
toate popoarele, pentru ca Anul 
Internațional al Păcii să răspundă 
pe deplin speranțelor și așteptări
lor întregii omeniri de edificare a 
unui climat de pace și colaborare 
între toate națiunile.

Pornind de la realitatea existen
ței armelor nucleare, a multiplică
rii și perfecționării lor rapide, Fron
tul Democrației și Unității Socia
liste apreciază că in Anul Interna
țional al Păcii este necesar să se 
intensifice acțiunile pentru trecerea 
la dezarmare nucleară, pentru eli
minarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa 
și de pe alte continente, pentru 
încetarea experiențelor cu arma nu
cleară, pentru reducerea și lichi
darea tuturor armelor nucleare, 
pentru oprirea oricăror acțiuni de 
militarizare a spațiului cosmic.

Poporul român a sprijinit iniția
tivele și propunerile Uniunii Sovie
tice cu privire la lichidarea defini
tivă a armelor nucleare, prevenirea 
militarizării spațiului cosmic, înce
tarea experiențelor cu arma nuclea
ră și alte acțiuni în domeniul secu
rității și destinderii internaționale, a- 
preciind că înfăptuirea acestor mă
suri ar avea o mare însemnătate 
pentru desfășurarea vieții interna
ționale, pentru înlăturarea pericolu
lui care amenință pacea și secu
ritatea popoarelor. Poporul român, 
ca și alte popoare ale lumii, așteap
tă ca in Anul Internațional al Păcii,
(Continuare în pag. a III-a)

Dragi tovarăși și prieteni,
întrunirea-' Consiliului Național 

al Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste pentru a dezbate ac
tuala situație internațională, pro
blemele luptei pentru dezarmare și 
pace, îndeosebi pentru dezarmarea 
nucleară, pentru oprirea militari
zării Cosmosului și pentru adop
tarea Programului privind mar
carea Anului Internațional al Pă
cii în România, subliniază. încă o 
dată, importanța pe care Frontul 
Democrației și Unității Socialiste, 
poporul nostru, o acordă probleme
lor păcii, ale dezarmării — fac
tor hotărîtor pentru însăși exis
tența vieții pe planeta noastră. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — Pace !“).

A fost necesar să dezbatem a- 
ceste probleme în plenara F.D.U.S., 
avînd în vedere situația actuală 
internațională, faptul că se menți
ne și chiar are loc o anumită ac
centuare a încordării în viața mon
dială.

în primele trei luni ale acestui 
an — proclamat de Organizația Na
țiunilor Unite, prin hotărîrea una
nimă a tuturor membrilor organi
zației, drept An Internațional al 
Păcii — au avut loc evenimente 
grave care ne îngrijorează și sînt 
convins că îngrijorează întreaga 
omenire. Continuă cursa înarmă
rilor. acumularea de noi arme nu
cleare și așa-zis clasice, care fac 
să crească pericolul de război. Este 
bine cunoscut — și recunoscut as
tăzi de toate statele lumii — ca 
un nou război mondial s-ar trans
forma, inevitabil, într-o catastrofă 
nucleară, care ar duce la lichida
rea a înseși condițiilor pentru e- 
xistența vieții pe planeta noastră. 
(Se scandează îndelung „Dezarma
re — Pace !“).

Nu de mult, în Statele Unite ale 
Americii a avut loc o nouă expe
riență nucleară, ignorindu-se cere
rile multor reprezentanți de seamă 
ai vieții politice, ai opiniei publice 
americane, precum și protestele și 
cererile opiniei publice mondiale 
de a se pune capăt experiențelor 
nucleare.

Recent. în cadrul manevrelor 
flotei a Vl-a a Statelor Unite ale 
Americii în Mediterana. au fost 
atacate unele obiective din Libia. 
Nimic nu poate justifica o aseme
nea acțiune, care este în contradic
ție cu voința de pace a po-poarelor. 
cu însăși hotărîrea Organizației 

Națiunilor Unite de proclamare a 
anului 1986 drept An Internațional 
al Păcii 1 România s-a pronunțat 
și se pronunță ferm pentru libera 
circulație în apele internaționale ; 
dar flota americană nu a mers pen
tru o acțiune de bunăvoință, de 
prietenie față de Libia, ci a des
fășurat manevre militare și a ata
cat obiective din această țară. O 
asemenea libertate nu poate fi ce
rută și nu poate fi recunoscută ni
mănui I Este necesar să se pună
capăt manevrelor militare de orice 
fel ale flotelor 
internaționale, 
retragerea din
Oceanul Indian și alte oceane a 
flotelor marilor puteri — și să se 
ia angajamente ferme de a nu se 
ipai încălca libertatea navigației 
în apele internaționale prin ma
nevre .militare sau acțiuni de altă 
natură. Vrem, într-adevăr, să se 
asigure libertatea navigației pentru 
toate națiunile ! (Se scandează în
delung „Ceaușescu — Pace !“, 
„Dezarmare — Pace !“).

străine in apele 
să se ajungă la 
Mediterana, din

Nimic nu poate justifica, de a- 
semenea, continuarea experiențelor 
cu armele nucleare. Cele două 
mari puteri — Statele Unite ale» 
Americii și Uniunea Sovietică — 
dispun de cantități uriașe de arme 
nucleare, capabile să distrugă, fie
care. de câteva ori — se spune că 
de zece ori — întreaga omenire. 
La întîlnirea de la Geneva dintre 
conducătorii Uniunii Sovietice Și 
Statelor Unite s-a ajuns la acor
dul de a se acționa în vederea re
ducerii și, pînă la urmă, a elimină
rii armelor nucleare. Atunci, dacă 
într-adevăr există dorința reală și 
sinceră de a se pune capăt înar
mării nucleare, de ce mai trebuie 
noi experiențe, de ce să se facă noi 
teste cu noi arme nucleare, care 
ele însele au un efect negativ a-, 
supra climei și contribuie la po
luarea generală a naturii ?

Considerăm că este necesar — 
și adresăm Uniunii Sovietice apelul 
de a continua moratoriul privind 
experiențele nucleare 1 Adresăm 
Statelor Unite ale Americii apelul 
de a se alătura moratoriului’ pro
clamat de Uniunea Sovietică, de a 
înceta experiențele nucleare I Ne 
pronunțăm pentru un acord gene
ral privind încetarea experiențelor 
nucleare de către toate statele. 
Considerăm că aceasta este prima 
necesitate și ar trebui să fie pri
mul act în acest An Internațio
nal al Păcii. (Aplauze puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— Pace „Dezarmare — Pace !“).

în același timp, au continuat și 
chiar s-au agravat unele conflicte 
militare. Am în- vedere, în primul 
rînd. conflictul și acțiunile milita
re dintre Irak și Iran. Considerăm 
că este necesar să se înceteze, de 
către ambele părți, orice' fel de 
acțiuni militare, să fie retrase tru
pele care, există pe teritoriul unui 
stat sau altuia în interiorul gra
nițelor internaționale și să se ac
ționeze pentru soluționarea pe ca
lea tratativelor a problemelor din
tre aceste două state. Aceasta ar 
trebui să fie, de asemenea, o ac
țiune care să marcheze voința de 
pace a acestor popoare în Anul 
Internațional al Păcii, cu atît mai 
mult cu cît cele două state sînt 
țări în curs de dezvoltare, țări 
nealiniate — și trebuie să facă to
tul pentru a pune capăt războ
iului dintre ele, pentru tratative, 
pentru conviețuire pașnică și bună 
vecinătate. (Aplauze și urale pu
ternice; se scandează „Ceaușescu, 
România — pacea și prietenia !“).

Sîntem profund îngrijorați de 
situația din Orientul Mijlociu. Ne 
pronunțăm ferm pentru o soluție 
politică, pentru încetarea acțiuni
lor militare și convocarea unei 
conferințe internaționale, cu parti
ciparea tuturor țărilor interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, ca reprezentant 
unic al poporului palestinian. In 
acest cadru, trebuie să se ajungă 
la o pace trainică și justă, inclu
siv la soluționarea problemei po
porului palestinian, pe baza drep
tului la autodeterminare și la rea
lizarea unui stat propriu indepen
dent, la asigurarea unor relații 
pașnice, la garantarea securității. 
și integrității teritoriale ale tutu
ror statelor din zonă. Aceasta ar 
trebui să marcheze, în Orientul 
Mijlociu, Anul Internațional al 
Păcii — 1986 1 (Aplauze puterni
ce, prelungite).

în strînsă legătură cu situația 
politică internațională, cu intensi
ficarea înarmărilor, are loc și în
răutățirea situației economice a 
țărilor în curs de dezvoltare. Con
siderăm că, pentru a se asigura 
pacea și colaborarea, trebuie crea
te condiții pentru lichidarea sub
dezvoltării, pentru asigurarea 
dezvoltării economico-sociale in
dependente a fiecărei națiuni, pen
tru relații de strînsă colaborare , 
economică pe principiile deplinei 
egalități în drepturi și avantajului 
reciproc. Și aceasta constituie o 
necesitate pentru a marca, cu ade
vărat în spiritul dorinței de pace 

și colaborare, Anul Internațional 
al Păcii! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Avînd în vedere toate aceste 
probleme grave, considerăm că se 
impune, ca o necesitate vitală, in
tensificarea luptei tuturor popoa
relor, a forțelor realiste de pretu
tindeni, pentru-dezarmare, în pri
mul rînd pentru dezarmarea nu
cleară, pentru oprirea militarizării 
Cosmosului. Să acționăm, de ase
menea, pentru ca spațiul cosmic să 
nu fie folosit în scopuri militare ! 
Cosmosul trebuie să servească tu
turor națiunilor în scopuri pașni
ce I Și aceasta considerăm că tre
buie să fie unul din obiectivele 
Anului Internațional al Păcii! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Mai mult ca oricînd, este nece
sar să facem totul, să întărim soli
daritatea și colaborarea internațio
nală a tuturor celor cărora le este 
scumpă viața, pacea, pentru a pune 
capăt politicii de înarmări, a apăra 
dreptul vital, suprem, al oamenilor 
la existență, la viață, la libertate, 
independență și pace! (Aplauze pu
ternice : se scandează „Ceaușescu 
— România, pacea și prietenia !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Hotărîrea Consiliului Național 

al Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste privind marcarea în 
patria noastră a Anului Interna
țional al Păcii și Apelul adoptat 
în unanimitate exprimă voința 
fermă a întregului nostru popor de 
a face totul pentru a-și aduce, în 
continuare, contribuția activă la 
triumful nobilelor idealuri ale pă
cii și libertății, pentru a asigura 
condițiile necesare fiecărui popor 
de a-și concentra mijloacele ma
teriale și umane, de a pune minu
natele cuceriri ale științei și teh
nicii, ale cunoașterii umane în 
slujba progresului economic și so
cial. a bunăstării și fericirii oa
menilor.

Se vorbește mult în. lumea de azi 
de drepturile omului. Trebuie să 
facem totul să fie respectat drep
tul oamenilor și popoarelor de a-și 
hotărî calea dezvoltării așa cum o 
doresc, de a se pune capăt inter
venției sau amestecului în trebu
rile interne, de a se asigura o 
colaborare pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne. Numai o asemenea cale
(Continuare în pag. a III-a)



PAGINA 2 SClNTEIA - simbâtâ 29 martie 1986

IN ANUL INTERNATIONAL AL PICII, STRĂLUCITĂ EXPRESIE A VOINȚEI OE PACE A ROMÂNIEI SOCIALISTE,

VIRRANTE CHEMĂRI ALE PRESEDINTELOI NICOLAE CEAUSESCU AOAESATE TOTOOOR STATELOR SI POPOARELOR
Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației si Unității Socialiste•> J> •>

Cuvîntul tovarășului Radu Voinea
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Plenara Frontului Democra

ției și Unității Socialiste are loc 
in condițiile in care intregul 
nostru popor se pregătește să 
intimpine aniversare» a 65 de 
ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român, cu noi reali
zări in opeța constructivă, de o 
amploare si' cutezanță fără pre
cedent. prefigurată de Progra
mul partidului, de documentele 
celui de-al XIII-Iea Congres. 
Știm cu toții că o asemenea 
operă este posibilă numai in
tr-un climat de pace, de destin
dere si deplină securitate in
ternațională.

In condițiile actuale insă, si
tuația internațională continuă 
să fie deosebit de gravă. ca 
urmare a intensificării cursei 
înarmărilor, în primul rind a 
celor nucleare, a recurgerii la 
politica de forță si de amenin
țare cu forța, a dezechilibrelor, 
distorsiunilor si inechităților 
existente in dezvoltarea eco
nomică generală.

Este o situație absurdă, pe 
care o trăim, paradoxal, in anul 
1986, proclamat in mod solemn 
de Organizația Națiunilor Uni
te Anul Internațional al Pă
cii.

Iată de ce. așa cum a arătat 
în repetate rînduri secretarul 
general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. re
marcabilă personalitate politică 
a lumii contemporane, problema 
fundamentală a epocii este 
salvgardarea păcii, oprirea 
cursei aberante a înarmărilor, 
încetarea producerii, experi
mentării și amplasării de noi 
arme, trecerea la dezarmare si. 
in primul rtnd, la dezarmarea 
nucleară, asigurarea dreptului 
la pace, la existentă liberă si 
demnă pentru fiecare popor, 
pentru fiecare locuitor al Pla
netei. Este meritul deosebit al 
secretarului general al parti
dului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a fi ară
tat marea răspundere ce revine 
oamenilor de știință din lumea 
mtreagă in apărarea bunului 
celui mai de preț al omenirii — 
pacea. Oamenii de știință cu
nosc cel mai bine uriașul po
tențial distructiv al noilor ge
nerații Ge arme. Lor le revine 
înalta responsabilitate morală 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru ca minunatele cuceriri 
ale geniului uman să nu mai 
slujească producerii de mijloace

Cuvîntul tovarășului
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to

varăși,
Sintem prezenți, cu intensă 

emoție și participare profundă, 
la o nouă și înaltă manifestare 
a voinței întregii națiuni, a 
aspirației sale la pace — pro
blema fundamentală a dreptu
rilor omului, a umanității.

Declarația-Apel, celelalte do
cumente se înscriu ca o nouă 
mărturie a vocației de pace a 
poporului român, pe care dum
neavoastră. mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați ridicat-o. printr-o prodigioa
să acțiune internațională, la 
expresia ei cea mai limpede și 
viguroasă, atrăgind admirația, 
stima și prețuirea oamenilor de 
bine de pretutindeni.

în concepția președintelui 
României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, una din cele 
mai înalte îndatoriri ale guver
nelor. ale oamenilor politici 
față de propriile tor popoare, 
față de om și de. cauza civili
zației, o constituie, în momen
tul de față, oprirea cursei înar
mărilor, înfăptuirea dezarmării 
generale, și in primul rind a 
dezarmării nucleare. în același 
timp, in concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, lupta pentru 
pace nu poate fi o campanie 
înscrisă între axele timpului și 
spațiului contemporan, o culmi
nație doar vremelnică a unei 
strădanii colective care ar putea 
să se înscrie pe o curbă involu- 
tivă. coboritoare. Trebuie să fim 
pe deplin conștienți de absoluta 
necesitate a permanentizării 
acțiunilor in favoarea păcii, 
ținind seama că omenirea se 
află intr-un echilibru instabil 
și că. pentru salvarea ei. nu 
mai sint valabile soluții par
țiale.

Cerința României ca. toate gu
vernele și forțele politice din 
Europa Și in primul rind din 
țările membre ale celor două 
blocuri militare să contribuie

Cuvîntul tovarășului Constantin Arseni
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Onorată asistență,
Doresc să dau glas sentimen

telor mele de respect și admira
ție față de iubitul șl stimatul 
nostru conducător, președintele 
Nicolae Ceaușescu. cel mai 
autentic, cel mai original și mai 
reprezentativ umanist din isto
ria modernă si contemporană 
a României. Va rămine mereu 
prezent in conștiința poporului 
român faptul că datorează 
marelui bărbat de stat aflat 
astăzi la cirma destinelor isto
rice a.le neamului nostru o stra
tegie revoluționară întemeiată 
pe cel mai deplin și mai 
profund umanism, umanismul 
socialist 1

Strălucitul conducător al 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
Dornlt si pornește in toate ac
țiunile pe care le întreprinde 
de la principiul că omul este 
valoarea supremă in societate. 
Domnia sa crede cu putere in

de distrugere in masă, ci să fie 
consacrate exclusiv cauzei dez
voltării economico-Sociale. cul
turii. învățămintlilui. progresu
lui social, propășirii întregii 
omeniri.

Trebuie să se tacă totul — 
asa cum nu o dată a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
ca uriașele, sume irosite pentru 
înarmări, pentru producerea de 
arme tot mai sofisticate, să fie 
reorientate spre scopuri paș
nice, constructive, să fie folo
site pentru soluționarea Pro
blemelor economico-sociale cu 
care se confruntă lumea I

în cadrul grandioasei mișcări 
pentru pace a poporului român 
se plasează si activitatea Comi
tetului național român „Oamenii 
de știință și pacea", organism 
condus, cu inaltă competentă si 
grijă deosebită, de tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, savant patriot 
de renume internațional, emi
nent om politic, militant neobo
sit pentru afirmarea științei ca 
factor fundamental al progresu
lui. a vocației ei pașnice, con
structive.

Sprijinind în modul cel mai 
ferm inițiativele dumneavoas
tră de pace, de înțelegere si 
colaborare internațională, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Comitetul 
nostru întreprinde eforturi con
stante, tot mai bogate și diver
se. pentru stringerea legăturilor 
cu organismele similare si alte 
foruri ale oamenilor de știință 
de pretutindeni, cu toate for
țele progresiste, democratice, 
antiimperialiste, pentru unirea 
eforturilor lor în lupta comună 
menită să asigure liniștea si 
securitatea popoarelor, înfăp
tuirea idealurilor generale de 
pace, dezarmare, destindere si 
progres.

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim acordul cu documentele 
supuse spre dezbatere plenarei 
noastre. și să vă asigur 
pe dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că membrii 
Academiei Republicii Socialiste 
România, toți oamenii de știin
ță din tara noastră sînt ferm 
hotăriți să nu precupețească 
nici un ' efort pentru a spori 
necontenit contribuția științei si 
tehnologiei la dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, pentru 
ca în lume să triumfe pacea, 
pentru ca scumpa noastră pa
trie să se înalte pe cele mai 
înalte culmi ale progresului si 
civilizației.

Alexandru Bălăci
la succesul negocierilor sovieto- 
americane de la Geneva este, 
deopotrivă, însoțită de chema
rea la activizarea tuturor celor
lalte foruri internaționale de 
negociere de Ia Geneva, de la 
Stockholm, de la Viena.

Acestor comandamente le 
răspund pe deplin pozițiile, ac
țiunile și propunerile concrete 
de politică externă ale partidu
lui și statului nostru, care fac 
însăși substanța Declarației- 
Apel, pe care noi, cei prezenți 
aici, o aprobăm din toată inima, 
dind astfel expresie voinței de 
pace a poporului român.

O contribuție definitorie1 la 
procesul de pace o au oamenii 
de cultură, intelectualitatea. Stă 
in puterea lor, a capacității lor 
creatoare să pună, prin acțiune 
unită, valorile inteligenței uma
ne în scopul exclusiv al păcii, 
progresului și conlucrării. Dăm 
expresie caldei noastre recunoș
tințe față de opera tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele 
Consiliului Național al Științei 
și învățămîntului, care, prin 
întreaga sa activitate, oferă un 
prestigios exemplu de dăruire 
pentru afirmarea geniului crea
tor al spiritualității românești 
în slujba umanității.

Opera literară poartă întot
deauna in încărcătura ei de artă 
un mare adevăr. Marele adevăr 
al zilelor noastre șl al întregii 
planete este pacea, și pentru 
consolidarea ei nu trebuie pre
cupețit nici un efort sub semnul 
stelar al rațiunii, al celor co- 
virșitor de multi care cred in 
viitor, in construcție și în fe
ricire. Cu aceste convingeri, 
scriitorii României socialists 
subscriu întru totul la umanis
tele îndemnuri ale solemnului 
apel pe care Consiliul Național 
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste il lansează 
întregii lumi, gindirea și arta 
fiind integrate intr-un dialog 
lucid și patetic, in realitatea 
universală a păcii.

posibilitățile nelimitate de de- 
săvirșire a ființei umane și 
proclamă dreptul ei la fericire.

Pentru realizarea acestui înalt 
crez umanitar. președintele 
Nicolae Ceaușescu militează cu 
pasiune pentru transformarea 
revoluționară a societății româ
nești și înnoirea din temelie » 
țării. Șl cum aș putea să nu 
relev in acest context faptul că 
în cele două' decenii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R. poporul nostru a ob
ținut realizări istorice în dez
voltarea bazei materiale a so
cietății, in înflorirea fără pre
cedent a vieții spirituale a na
țiunii. fără de care manifesta
rea plenară, conștientă și liberă 
a personalității umane este im
posibilă.

Desigur, nu spun o noutate 
firmind că între politica internă 
și cea externă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. a partidului 
și statului nostru există o re
lație dialectică necesară. Po
porul nostru este vital intere
sat să-și ocrotească munca paș-

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR
nîcă pe care o desfășoară spre 
a-și desăvîrși idealul comunist, 
dorește fierbinte să beneficieze 
în liniște de patrimoniul știin
țific. tehnic și spiritual, să 
răspundă ia vibranta chemare 
a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. stră
lucit om politic și de știință, a 
cărei activitate pilduitoare este 
consacrată eu pasiune revolu
ționară fericirii poporului, pro
gresului umanității, de a con
tribui la dezvoltarea acestui pa
trimoniu, spre binele omului, al 
păcii.

Aceste5 înălțătoare teluri ale 
politicii pe care o promovează 
pe plan internațional președin
tele Nicolae Ceaușescu conferă 
programului românesc privind 
pacea caracterul unei doctrine 
umaniste, practice, minuțios și 
multilateral elaborată : această 
doctrină, oe baza căreia condu
cătorul ponorului nostru a între
prins și întreprinde o vastă ac
tivitate pe arena mondială, este 
menită să elimine din istorie

Cuvîntul tovarășului Gheorghe lonescu
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați 

tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți să 
dau expresie. în numele munci
torilor, inginerilor și tehnicie
nilor din marea întreprindere 
industrială 1 „1 Mai" din Plo
iești, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Prahova, acor
dului deplin la documentele 
supuse dezbaterii. Doresc să 
aduc, și cu acest prilej, un res
pectuos omagiu muncitoresc și 
nemărginită recunoștință con
ducătorului iubit al partidului 
și țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru pro
digioasa și dinamica sa activi
tate consacrată edificării unei 
lumi a păcii și înțelegerii, mai 
bune și mai drepte, în care 
să se bucure deopotrivă, de 
prosperitate și progres, toate 
națiunile.

Acum, cînd întreg poporul se 
pregătește să omagieze partidul 
nostru comunist, cei 65 de 
ani ai săi glorioși de luptă 
și izbinzi în slujba patriei, a 
libertății și independenței ei, 
toți oamenii muncii iși exprimă 
cu înflăcărare, și cu acest pri
lej, sentimentele lor de profun
dă dragoste și prețuire față de 
eroul națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai de 
seamă om de stat pe care 
istoria l-a dat României, sub a 
cărui conducere înțeleaptă și 
clarvăzătoare am construit și 
construim ca niciodată înainte, 
înălțind țara pe noi culmi de 
?rogres și civilizație socialistă, 

n perioada de aur a pro
pășirii noastre, pe care cu 
îndreptățită mindrie o numim 
„Epoca Ceaușescu", noi, cla
sa muncitoare, toți cei ce 
muncim cu brațele și cu min
tea am străbătut un măreț 
drum de victorii și Izbinzi, 
avînd asigurate liniștea trudei 
noastre, tihna căminului, bucu
ria de a ne crește copiii și 
nepoții, starea de pace deve
nind parte indisolubilă a con
cepției de viată a întregului 
nostru popor. Mulțumim. din 
inimă, pentru toate acestea, iu
bitului nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, stră
lucit ctitor al României socia
liste modeme și înflăcărat pa
triot. care și-a dedicat întrea
ga viață luptei pentru liberta- 
.tea, demnitatea și fericirea

Cuvîntul patriarhului Justin Moisescu
Mult stimate domnule 

președinte,
Onorată adunare.
Pacea a fost totdeauna un 

element constitutiv al sufletu
lui românesc, al concepției și 
practicii noastre de viață. in 
societate și în lume. în acest 
context, ea se simte înfrățită 
cu omenia, virtutea noastră 
strămoșească și podoaba sufle
tului românesc : aceasta cu
prinde buna înțelegere și prie
tenia între oameni, ajutorarea 
și colaborarea, ospitalitatea și 
bunătatea..-Iar tot ceea ce carac
terizează un om de omenie se 
reflectă in mod corespunză
tor in viața întregii națiuni. 

spectrul războiului nuclear și 
cosmic, să asigure perpetuare;', 
civilizației umane și a înseși 
condițiilor existentei vieții pe 
planeta noastră.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este o mare conștiință a con
temporaneității : in lumina ei 
ne dăm pe deplin seama că 
înarmările și dăinuirea civili
zației umane sint incompati
bile, se exclud reciproc și im
pun o decizie.

Noi. românii, am decis : șîn- 
tem pentru dăinuirea umanită
ții într-o lume mai bună și 
mai dreaptă. Acestui nobil im
perativ îi sint consacrate im
presionantele acțiuni pentru 
pace care au avut și vor avea 
loc in țara noastră, demersurile 
României in viața internațio
nală. Declarația-Apel pe care o 
adoptăm cu convingerea că stă 
in puterea popoarelor să impu
nă pacea in întreaga lume, să 
asigure progresul umanității pe 
calea dezvoltării libere. inde
pendente. viitorul omenirii I 

poporului, triumfului revoluției 
socialiste, cauzei colaborării, 
înțelegerii și păcii pe Pămînt.

In viziunea revoluționară, 
profund novatoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pacea și 
securitatea prin dezarmare re
prezintă opțiunea fundamen
tală a actualității, impusă in 
egală măsură de evoluțiile de 
azi și de perspectiva desfășu
rării evenimentelor din lume. 
O opțiune pe care România 
socialistă, președintele său, o 
promovează din convingerea 
de nestrămutat că numai 
astfel poate fi evitată ame
nințarea unui război nimici
tor termonuclear. Declarația- 
Apel a Frontului Democra
ției și Unității Socialiste 
cheamă să se treacă neintîrziat 
la fapte pentru a se înlătura, 
pînă nu este prea tîrziu, pri
mejdia cataclismului nuclear și 
a se asigura o pace trainică. 
Un pas decisiv în această direc
ție l-ar constitui, fără îndoială, 
eliminarea pină la sfîrșitul seco
lului a armelor nucleare și a 
celorlalte arme de distrugere în 
masă, precum și reducerea cu 
50 la sută, față de nivelul ac
tual, a tuturor genurilor de 
arme, a trupelor și cheltuielilor 
militare. începînd cu țările pu
ternic înarmate.

Asemenea tuturor cetățenilor 
patriei, noastre. îmi exprim 
profunda îngrijorare față de 
continuarea experiențelor nu
cleare de către Statele Unite 
ale Americii — dovadă fiind re
centul test subteran din Ne
vada — care afectează grav și 
direct mediul înconjurător, con
dițiile de viată ale omeniții. 
Iată de ce cerem cu tărie elimi
narea definitivă a experiențelor 
nucleare și susținem propune
rile Uniunii Sovietice cuprinse 
în moratoriul unilateral în le
gătură cu oprirea lor și trecerea 
la tratative pentru încheierea 
unui acord în această problemă 
vitală, care ar influenta pozi
tiv actualul climat interna
țional. X

Anul 1986. proclamat de Adu
narea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite An Interna
țional al Păcii, poate și trebuie 
să fie un an al măsurilor 
efective, concrete, de dezarma
re. Aceasta este de fapt ma
rea dorință, aceasta este spe
ranța muncitorilor de pretu
tindeni, a maselor celor mai 
largi din lumea întreagă.

Poporul nostru este un popor 
iubitor de pace. In trecut, el 
nu s-a lăsat niciodată ispitit 
de ginduri expansioniste, nici 
nu a pornit la luptă pentru cu
ceriri de teritorii care nu-i 
aparțineau. întregul șir de lupte 
pe. care au fost siliți să le 
poarte înaintașii noștri nu 
urmărea decit apărarea pro
priului lor pămînt, apărarea 
„moșiei", adică a teritoriului 
moștenit de la părinți, moși 
sau strămoși, precum și apă
rarea libertății, independenței 
și suveranității naționale. Iar 
in vremea de față el se dove
dește profund angajat în marea 
mișcare mondială pentru apă
rarea păcii.

îmbogățită în ultimele două 
decenii de ideile valoroase 
și indrumările permanente 
ale domnului președinte 
Nicolae Ceaușescu, activitatea 
externă a țării noastre s-a 
remarcat prin apeluri perseve
rente la rațiune, prin propuneri 
concrete și inițiative bine 
apreciate de forurile interna
ționale. Domnul președinte al 
României s-a impus in con
știința lumii ca o mare perso
nalitate politică, indisolubil 
legată de marile și nobilele 
cauze ale umanității, ca unul 
din cei mai de frunte militanți 
pentru pace, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă, pentru 
libertatea și independența po
poarelor. însăși proclamarea 
anului 1986 ca An Internațional 
al Păcii s-a bucurat de spriji
nul direct din partea țării 
noastre, personal al președin
telui României.

Distinsă adunare, activitatea 
oamenilor pentru apărarea 
păcii în lume nu este nouă. Se 
poate chiar spune că ea este 
permanentă. Roadele ? Fără nici 
o îndoială, ele au fost bine
făcătoare. Dacă pacea n-ar fi 
avut un suport permanent din 
partea oamenilor de bine, de-a 
lungul vremii, omenirea astăzi 
n-ar exista. Ea a știut să-și 
apere viața.

îq adevăr, trăim vreme grea 
și primejdioasă. Să nu ne lăsăm 
însă cuprinși de pesimism, 
căzind in deznădejde I Pacea, 
este adevărat, nu vine sin
gură. Așa cum se spune 
deseori, pacea se cucerește. De 
aceea, activitatea pentru apăra
rea păcii se cheamă luptă pen
tru pace. Este, desigur, luptă, 
dar o luptă bună, binefăcătoare; 
nobilă.

Menționăm aici că, în ilustra
rea politicii sale înțelepte de 
pace, nu de puține ori. Româ
nia, președintele ei au cerut 
cu argumente temeinice lichi
darea blocurilor militare, în
cheierea de tratate de renunța
re la forță și Ia amenințarea 
cu forța, asigurarea egalității

Cuvîntul tovarășei Viorica Neculau
Mult stimate tovarășe

Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe, 
Stimați tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele milioanelor de femei 
ale patriei, sa aducem, și cu 
prilejul acestei plenare consa
crate păcii, omagiul nostru 
fierbinte tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, omului cu
tezător, deschizător de orizon
turi noi dezvoltării impetuoase 
a tării, exemplul cel mai lu
minos al patriotismului, genial 
conducător al destinelor Româ
niei socialiste, omul politic 
pentru care aspirațiile sacre ale 
popoarelor de libertate si inde
pendentă, dreptul lor la pace 
într-o lume mai dreaptă si mai 
bună nu pot fi decît rodul unei 
angajări revoluționare continue, 
al' unei lupte unite a oamenilor 
de pretutindeni. Inițiativele po
litice de amplă recunoaștere in
ternațională, cu un larg și po
zitiv ecou in conștiința popoare
lor, hotărirea si voința pre
ședintelui Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a face 
totul pentru înlăturarea războa
ielor. pentru apărarea si con
solidarea păcii izvorăsc din 
înalta responsabilitate fată de 
prezentul și viitorul națiunii 
noastre socialiste, al întregii 
omeniri, din năzuința arzătoare 
a poporului român de a trăi in 
demnitate, în pace si colaborare 
cu toate popoarele lumii.

Femeile din România dau 
expresie mîndri^i și recunoștin
ței lor profunde față de presti-, 
gioasa operă pe tărim politic si 
științific a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, strălucit reprezen
tant al geniului creator al po
porului nostru, personalitate 
politică si savant de largă 
recunoaștere internațională, care 
conduce cu inaltă competentă 
cercetarea științifică si teh
nologică din țara noastră, im- 
punind cu pregnanță presti
giu! acesteia pe arena mon
dială. Puternic mobilizate de 
fermitatea și consecventa eu 
care tovarășa Elena Ceaușescu 
militează pentru .-utilizarea ex
clusiv in scopuri pașnice a crea
țiilor științei si tehnicii con
temporane, cerem ca. începînd 

popoarelor mici cu popoarele 
mari, .dezarmarea generală și 
totală. Aceste cereri, aparținînd 
patriei noastre, ne aparțin și 
nouă, ierarhie și credincioși ai 
cultelor din patria noastră.

In cadrul acțiunilor inițiate 
de F.D.U.S., bisericile noastre 
au avut o participare activă. Aș 
aminti doar cele trei adunări 
ale cultelor din România pen
tru dezarmare și pace, care s-au 
bucurat de o largă participare 
internațională și de un larg 
ecou in rîndul bisericilor din 
celelalte țări ale Europei și or
ganizațiilor internaționale re
ligioase.

in trăirea noastră duhovni
cească, noi ținem în adevăr 
privirile ațintite spre înălțimile 
cerului, dar noi trăim acum, pe 
acest Pămint. Bucuria de a trăi 
pe pămîntul patriei sale este 
adine înrădăcinată în ființa tu
turor popoarelor, a fiecărui om. 
Chiar marii apologeți ai bucu
riei vieții duhovnicești nu șovâ- 
iesc să-și arate cinstirea pentru 
viața actuală. Oricît de frumos 
și atrăgător ar fi paradisul — 
spune un ginditor modern — 
omul caută să ajungă in el cît 
mai tîrziu. în acest context 
strădaniile pentru apărarea 
păcii, ca luptă pentru apărarea 
vieții, capătă dimensiuni noi in 
gindirea noastră teologică.

Mărturis'indu-ne aceste gin
duri nobile întru apărarea celui 
mai de preț bun al nostru — 
pacea, ne exprimăm totala 
aprobare față de Declarația- 
Apel a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, față de 
Programul de acțiuni care ur
mează să se realizeze în cadrul 
Anului Internațional al Păcii, 
și ne vom strădui din toate pu
terile pentru realizarea lui. 
Pentru că, într-un glas cu 
președintele țării, domnul 
Nicolae Ceaușescu, zicem și noi 
fără încetare, cu deplină con
vingere : „Trebuie făcut totul 
pentru apărarea dreptului sacru 
al popoarelor, al oamenilor la 
existență, la viață liberă și 
demnă, la pace".

cu acest an. Anul Internațional 
al Păcii, impresionantele cu
ceriri ale inteligentei umane să 
fie puse exclusiv in slujba pro
gresului și civilizației.

împreună cu toți oamenii 
muncii de pe întreg cuprinsul 
tării, Consiliul Național al Fe
meilor. în numele milioanelor 
de femei de la orașe si sate, isi 
exprimă deplina aprobare si 
deosebita satisfacție fată de im
portantele documente supuse 
dezbaterii, care atestă cu tărie 
vocația de pace si colaborare a 
poporului român, chemarea sa 
înflăcărată la luptă unită si 
hotărîtă pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la mă
suri concrete de dezarmare. în 
primul rind de dezarmare 
nucleară.

în spiritul Programului stabi
lit de Biroul Permanent al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. al documentelor 
adoptate de plenară. în care 
recunoaștem dorința fierbinte a 
femeilor din România de a-și 
creste în liniște copiii si de a-i 
forma pentru un viitor de pace. 
Consiliul Național al Femeilor 
a elaborat un plan amplu de 
manifestări și acțiuni consacra
te Anului Internațional al Pă
cii, care să dea .expresie voin
ței noastre de a trăi într-o lume 
fără arme si războaie, a cola
borării și înțelegerii între po
poare.

Profund preocupate de viito
rul copiilor si familiilor noas
tre. de viitorul pașnic al în
tregii națiuni, ca și al tuturor 
popoarelor lumii, adresăm, în 
spiritul Declarației-Apel a 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, organizațiilor si 
mișcărilor de femei din întrea
ga lume, fiecărei femei de pe 
planetă, vibranta chemare de a 
acționa neîntârziat si cu tot mai 
mare hotărire pentru a nu per
mite niciodată să se ajungă, 
acum sau în viitor, la folosirea 
armelor de nimicire în masă •— 
nucleare sau chimice — pentru 
îndepărtarea războiului din via
ta oamenilor, pentru determi
narea unui curs calitativ nou al 
evenimentelor internaționale, 
spre destindere, colaborare si 
pace.

Se împlinesc in curind 65 de 
ani de la crearea Partidului 

Comunist Român, care a deve
nit incă din primele momente 
stegarul neînfricat al luptei 
necurmate duse de clasa noas
tră muncitoare, de întregul po
por român pentru libertate so
cială și națională, pentru in
dependență și suveranitate, 
pentțu pace și progres.

Omagiind cu toată căldura 
inimilor noastre această glo

Cuvîntul tovarășului Szilagyi Dezideriu
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Onorată plenară,

Gindul cinstit și drept al po
porului nostru, luminat de fru
musețea vieții, scrutează spre 
miine pașnic, ridicind prin 
doctrina Ceaușescu la rangul de 
prioritate al acțiunii unite a în
tregii umanități interdependen
țele pace-dezvoltare, pace-pro- 
gres, pace-colaborare, pace-des- 
tindere, pace-socialism, trasind 
căi și forme concrete de înfăp
tuire a țelului propus, durind 
fundament științific clar politicii 
externe românești, ea nefiind o 
abstractă expunere de teze, ci 
un sistem coerent și limpede de 
inițiative care urmăresc apă
rarea intereselor supreme ale 
poporului român și ale umani
tății in ansamblul ei. Și în stric
tă concordantă cu imperativul 
de a trece de la declarații de 
pace la construirea păcii, țara 
noastră acționează ferm, ho- 
tărît, cu vigoare, pentru pace.

Plenara Frontului Democra-' 
ției și Unității Socialiste, expri
mând gindurile si sentimentele 
poporului nostru unit si unic, 
dă o înaltă apreciere analizelor 
profund științifice pe care le 
face președintele tării asupra 
realităților lumii în care trăim, 
înarmindu-ne cu concluzii lim
pezi. mobilizatoare, ce relevă că 
oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare, în primul 
rind la dezarmarea nucleară, 
realizarea unui echilibru care

Cuvîntul tovarășului Dan Anghel
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
îmi Îndeplinesc o datorie de 

onoare de a exprima, în nu
mele tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc in județul Ialomița, 
unanima noastră adeziune la 
întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului, 
al cărei strălucit promotor este 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
fiul cel mai iubit și stimat al 
națiunii noastre socialiste, înăl
țătoare pildă de eroism și ab
negație revoluționară, de dra
goste nețărmurită față de pa
trie și popor, conducătorul care, 
prin gindirea și acțiunea sa 
revoluționară, a durat. în isto
ria României, o epocă de îm
pliniri fără precedent.

Trăim un moment de cum
pănă al vieții internaționale 
actuale, de responsabilități spo
rite pentru soarta păcii. Iată 
de ce, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, toți 
locuitorii județului Ialomița 
susțin, cu întreaga lor ființă, 
ca și întregul nostru popor, ini
țiativele, propunerile și demer
surile dumneavoastră, de amplu 
răsunet internațional, vibran
tele apeluri pe care le-ati adre
sat oamenilor de stat, popoare
lor de pretutindeni, in vederea 
salvgardării dreptului suprem 
la pace, la viață, la existență 
liberă și demnă al tuturor na
țiunilor. Pentru realizarea mă
rețelor noastre programe de 
dezvoltare socialistă a patriei, 
pentru a ne crește copiii in li
niște și demnitate, conform 
aspirațiilor de veacuri ale 
poporului român, avem nevoie 
de pace. Nobila dumneavoastră 
activitate consacrată păcii, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, întrunește 
profunda adeziune a popoarelor 
de pretutindeni, are un puter
nic ecou în inima și în conști
ința lor, amplifieind prestigiul 
internațional al patriei, pentru 
că ea exprimă voința nestră
mutată de pace, colaborare și 
înțelegere a poporului nostru.

Pentru națiunea noastră so
cialistă, pentru toți fiii țărij, 
marcarea Anului Internațional 
al Păcii are o semnificație sim
bolică. In anul în care sărbă
torim jubileul a 65 de ani de Ia 
făurirea Partidului Comunist 
Român, stegarul celor mai 

rioasă aniversare, dăm glas 
hotăririi noastre de a face to
tul pentru îndeplinirea exem
plară a tuturor obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII- 
Iea, a programului partidului 
de înflorire și propășire a ță
rii, de edificare a socialismului 
și comunismului pe pămintul 
României.

să aibă la bază nu acumularea 
cît mai multor arme, tot mai 
moderne si mai ucigătoare, ci 
lichidarea arsenalelor mortii. 
reprezintă obiective ce pot fi 
atinse, că stă în puterea po
poarelor lumii să oprească 
cursul periculos al situației 
mondiale, să salvgardeze pacea.

Pentru România, faptul că 
marcarea Anului Internațional 
al Păcii are loc în anul in .care 
sărbătorim 65 de ani de la 
crearea P.C.R. constituie o co
incidentă simbolică, un prilej 
fericit de a ne rosti din nou 
profundul crez că socialismul și 
pacea sînt de nedespărțit, că 
edificarea unei lumi a păcii, 
fără arme și fără războaie, con
stituie telul primordial al între
gii activități internaționale a 
patriei.

Noi. toți cetățenii României 
socialiste, fără deosebire de 
naționalitate, uniți în Frontul 
Democrației și Unității Socialis
te. ne exprimăm totala adeziu
ne la Declaratia-Apel. la cele
lalte documente, convinși că ă- 
cest Manifest pentru pacea lu
mii. rostit de un popor dăruit 
cu trup și suflet făuririi desti
nului său socialist, adresat in
tr-o clipă gravă a istoriei tutu
ror țărilor și guvernelor, va mo
biliza oamenii de pretutindeni, 
•pentru a spune un Nu hpțȘrit 
războiului și înarmării, uh Da 
ferm păcii și vieții, pentru ca 
popoarele să-si poată consacra 
toate energiile înfăptuirii aspi
rațiilor lor de dezvoltare si 
progres.

Înaintate aspirații ale poporu
lui, această inițiativă — la care 
România a fost coautoare — 
reprezintă un minunat prilej 

* de a cinsti, cu sentimente de 
înălțătoare mindrie patriotică, 
glorioasa luptă a partidului 
nostru care, in întreaga lui 
existentă, a militat neabătut 
pentru pace, pentru dezvolta
rea liberă și demnă a popoare
lor.

Pentru noi toți, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, constituie 
un motiv de înaltă și legitimă 
mindrie patriotică faptul că. 
în această epocă de mari fră- 
mintări din istoria omenirii :n. 
fruntea partidului și a sta 
nostru vă aflați dumneavx 
tră, marele Erou ăl păcii, per
sonalitate de imens prestigiu 
pe toate meridianele globului, 
militant neobosit pentru pace, 
dezarmare, libertate, dreptate 
socială și națională, pentru în
țelegere și colaborare intre 
toate statele, pretutindeni as
cultat și prețuit.

Aprobind pe deplin documen
tele prezentate actualei plena
re. ne angajăm solemn, și eu 
această ocazie, ca, urmind 
neabătut strălucitul dumnea
voastră exemplu de muncă și 
abnegație revoluționară, să nu 
precupețim nimic, să milităm 
permanent pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, să acționăm, cu inaltă 
răspundere comunistă, pentru 
înfăptuirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin pe acest an 
și in întregul cincinal, con
știenți că aceasta reprezintă 
contribuția noastră, a ialomițe- 
nilor, la durarea operei istorice 
de propășire a patriei, la în
florirea multilaterală — în 
condiții, de liniște și pace — a 
națiunii noastre socialiste.

Acum, cind întregul nostru 
popor se pregătește să aniver
seze împlinirea a 65 de ani de 
la crearea Partidului Comunist 
Român, cind întreaga națiune 
aduce un cald omagiu îndelun
gatei lupte pentru dreptate și 
libertate socială, pentru inde
pendență și suveranitate națio
nală, pentru pace și înțelegere 
între popoare, dusă cu consec
ventă de către partidul nostru, 
ne angajăm să cinstim acest
(Continuare în pag. a V-a)
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

înseamnă respectarea drepturilor* 
oamenilor și popoarelor, înseamnă, 
crearea condițiilor pentru pace și 
libertate J în așa fel considerăm că 
trebuie sil marcăm acest An In
ternational al Păcii ! (Aplauze pu
ternice ; s>B scandează „Ceaușescu 
— Pace „Ceaușescu — Româ
nia, pacea țți prietenia !“).

în acest an. poporul nostru a 
trecut la nealizarea celui de-al 
8-lea plan cincinal, care are drept 
obiectiv dezvoltarea forțelor de 
producție pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, tre
cerea patriei noastre la un stadiu 
superior de dezvoltare, ridicarea 
generală a gradului de civilizație 
și de bunăstare al poporului. Și 
alte popoare au adoptat planuri 
cincinale sau programe de dezvol
tare economico-socială. Nu există 
stat care să nu-și, propună ca, în 
a doua parte a deceniului al 9-lea, 
să obțină o depășire a greutăților 
crizei economice și a urmărilor a- 
cesteia și să asigure dezvoltarea ge
nerală mai puternică a fiecărei țări.

Viata, experiența demonstrează 
însă cu putere că realizarea tutu
ror programelor de dezvoltare, in
clusiv a planului nostru, a planu
rilor și programelor tuturor state
lor — fie socialiste, fie nesocialis- 
te, fie capitaliste dezvoltate, țje 
țări în curs de dezvoltare — nu se 
poate înfăptui decît în condiții de 
pace, punînd capăt uriașelor chel
tuieli militare și îndreptînd for
țele materiale și umane, cuceririle 
știinfei spre dezvoltarea econo
mico-socială. Iată de ce, proble
mele păcii și dezarmării sînt in
disolubil legate de asigurarea pro
gresului, a dezvoltării, a bunăstă
rii fiecărei națiuni! (Aplauze pu
ternice, se scandează „Vom munci 
și vom lupta — pacea o vom apă
ra !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
România a salutat și sprijină pe 

deplin programul propus de Uniu
nea Sovietică privind dezarmarea 
nucleară, lichidarea deplină, pînă 
la sfîrșitul acestui secol, a tutu
ror arsenalelor de arme nucleare.

Considerăm că este necesar ca 
toate popoarele să-și intensifice 
activitatea pentru realizarea aces
tui obiectiv de importanță hotărî- 
toare pentru însăși existenta vie
ții pe planeta noastră !

Dorim — și așteptăm — ca Sta
tele Unite ale Americii să se ală
ture acestui program, să acționeze 
pentru realizarea unui acord co
respunzător cu Uniunea Sovietică 
și să se ajungă, în etapa urmă
toare, la participarea tuturor sta
telor nucleare la programul de li
chidare, pînă în anul 2000, a tu
turor armelor nucleare de pe pla
neta noastră.

Considerăm că realizarea unui 
asemenea acord, a unei asemenea 

înțelegeri în acest an va demon
stra, într-adevăr, voința celor 
două mari puteri nucleare de a 
acționa și de a marca, în mod co
respunzător, Anul International al 
Păcii — aceasta răspunzînd dorin
ței popoarelor proprii, dorințelor 
întregii omeniri ! (Se scandează 
îndelung „Ceaușescu — Pace !“, 
„Dezarmare — Pace !“).

Totodată, considerăm necesară 
trecerea la elaborarea unui pro
gram complex de dezarmare gene
rală, în centrul căruia să se afle 
dezarmarea nucleară, dar care să 
aibă în vedere toate armele, așa- 
zise clasice, cu atît mai mult cu cit 
unele dintre acestea, din punct de 
vedere al forței de distrugere, se 
apropie foarte mult de armele nu
cleare. Numai un program complex 
de dezarmare generală va deschi
de calea pentru realizarea dezar
mării nucleare, pentru a asigura 
reducerea pericolului de război, 
pentru întărirea încrederii, pentru 
a da posibilitatea fiecărei națiuni 
să-și concentreze forțele spre dez
voltarea independentă, fără teama 
vreunei agresiuni. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Anul Internațional ăl Păcii tre
buie să nu rămînă un an de de
clarații și proclamații. Asemenea 
declarații, oricît ar fi de frumoa
se. nu vor putea schimba cursul 
periculos al evenimentelor. Noi 
considerăm că Anul Internațional 
al Păcii trebuie să determine ac
țiuni și înțelegeri concrete, reale 
în direcția opririi cursei înarmă
rii. a dezarmării și asigurării 
păcii ! Numai așa se va răspunde 
însemnătății acestui An, voinței 
popoarelor ! Numai așa vom face 
ca, într-adevăr, acest An să mar
cheze un început spre dezarmare, 
spre încetarea confruntărilor și 
trecerea pe calea colaborării paș
nice. spre dezarmare, spre o lume 
a păcii, fără nici un fel de arme ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
România, pacea și prietenia !“),

înțelegem bine — și nu ne facem 
nici o iluzie — că acest An nu 
poate să determine soluționarea 
tuturor problemelor grave care 
s-au acumulat de-a lungul multor, 
multor decenii ; dar am dori ca 
acest An să marcheze trecerea la 
o politică nouă — de la confrun
tare la o politică de soluționare 
a problemelor pe calea tratative
lor, la o politică' de dezarmare !

înțelegem bine că problemele 
dezarmării cer o perioadă îndelun
gată ; dar este necesar să se în
ceapă cu anumiți pași, chiar oricît 
de mici. Orice pas în direcția de
zarmării, orice acord în această 
direcție va fi un început bun și îl 
vom susține cu toate forțele. Am 
dori, în acest sens, să se ajungă 
la un acord corespunzător privind 
încetarea amplasării de noi rache
te cu rază medie de acțiune nu
cleară în Europă și stabilirea unui 
timp limită pentru eliminarea ce

lor existente. O asemenea înțele
gere este posibilă — și ne adre
săm popoarelor europene de a face 
totul ca, în acest an, să se reali
zeze o astfel de înțelegere! (A- 
plauzc puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — Pace !“, 
„Dezarmare — Pace !“).

Ne pronunțăm pentru încheierea 
cu rezultate cît mai bune a Con
ferinței de la Stockholm pentru 
încredere, dezarmare, cooperare și 
securitate în Europa. Considerăm 
că propunerile formulate acolo 
permit realizarea unei asemenea 
înțelegeri și încheierea cu succes 
a conferinței. Aceasta ar reprezen
ta. de asemenea, un moment im
portant și o expresie a voinței po
poarelor europene de a acționa pen
tru colaborare și pace.

Ne pronunțăm pentru realizarea 
— și considerăm că este posibil să 
se facă acest lucru în acest an — 
a unor înțelegeri la negocierile de 
la Viena privind reducerea efec
tivelor militare și a unor anumi
te armamente în Europa centrală. 
De asemenea, ne pronunțăm pen
tru realizarea unor acorduri la 
Conferința de dezarmare de la Ge
neva, avînd în vedere numeroase
le probleme aflate în dezbaterea a- 
cestei conferințe și necesitatea de 
a se acționa și de a se ajunge la 
unele înțelegeri.

O măre însemnătate ar avea 
dacă s-ar ajunge Ia un acord pri
vind armele chimice.

în același timp, sîntem hotărîți 
să intensificăm activitatea pentru 
dezvoltarea colaborării și priete
niei în Balcani și realizarea, în a- 
ceastă regiune, a unei zone fără 
arme nucleare și fără arme chi
mice. fără baze militare străine. 
Susținem ferm realizarea unor a- 
semenea zone și în nordul și cen
trul Europei, cît și pe alte conti
nente ale lumii.

O însemnătate deosebită au 
oprirea cheltuielilor militare — 
care au ajuns la aproape un tri
lion de dolari — trecerea la re
ducerea acestor cheltuieli astfel 
încît, pînă în 1990, să se ajungă la 
o reducere de 25—30 la sută, cu 
perspectiva ca, pînă în anul 2000, 
să se reducă cu cel puțin 50 la 
sută cheltuielile militare. Acestea 
ar fi, de asemenea, acțiuni reale, 
concrete, care răspund cerințelor 
popoarelor și care ar duce la în
credere, ar crea condiții pentru 
înfăptuirea programelor de dezar
mare nucleară, de dezarmare ge
nerală.

Ne pronunțăm ferm pentru în
cetarea manevrelor de mare an
vergură, a demonstrațiilor de for
ță la granițele altor țări. în acest 
sens, considerăm că este necesar 
să înceteze manevrele de orice fel 
ale statelor străine în apele inter
naționale și, totodată, să se trea
că la retragerea flotelor marilor 
puteri din apele internaționale. 
Toate acestea ar răspunde pe de
plin intereselor dezarmării, sînt în

deplină concordanță cu idealurile 
Anului Internațional al Păcii !

Desigur, sînt multe și multe 
alte probleme și acțiuni în aceas
tă direcție. Este necesar să se facă 
totul pentru a se marca acest An 
— repet — prin acțiuni. și fapte 
concrete, prin înțelegeri corespun
zătoare.

Ne adresăm tuturor statelor, tu
turor guvernelor și șefilor de stat, 
tuturor națiunilor europene și în
tregii lumi să ne unim forțele, să 
acționăm cu înalt spirit de răs
pundere față de popoarele noas
tre, față de popoarele întregii 
lumi, față de soarta planetei, a 
vieții pe planeta noastră, să facem 
totul pentru a asigura triumful ra
țiunii, triumful păcii în întreaga 
lume ! (Aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu, România — 
pacea și prietenia „Ceaușescu — 
Pace !“).

Pe baza programului adoptat de 
plenara Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, să desfășurăm 
o largă activitate în acest An, pen
tru a manifesta cu toată hotărî- 
rea voința și fermitatea poporului 
român în lupta pentru dezarmare 
și pace !

în spiritul Apelului pe care 
l-am adoptat în unanimitate, să 

întărim conlucrarea și colaborarea 
cu toate organizațiile democratice, 
progresiste de pretutindeni ! Să 
acționăm pentru întărirea colabo
rării cu toate popoarele lumii în 
realizarea programelor și obiecti
velor Anului Internațional al 
Păcii !

Să avem ferma convingere că 
popoarele dispun de forța necesa
ră, că, acționînd unite și cu toată 
fermitatea, pot schimba cursul 
evenimentelor, pot opri cursa 
înarmărilor, calea spre catastrofă 
nucleară, spre un război mondial 
— și pot asigura pacea !

Cu această convingere și încre
dere, să facem în așa fel încît 
Anul Internațional al Păcii să 
marcheze un început nou spre co
laborare, spre pace în întreaga 
lume ! (Aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu — 
Pace !“, „Dezarmare — Pace !“).

în același timp, pornind de la 
strînsa interdependență între poli
tica internă și internațională, să 
acționăm cu toată hotărîrea pen
tru înfăptuirea în cele mai buna 
condiții a planului de dezvolta
re economieo-socială pe acest an, 
primul an al celui de-al 8-lea 
cincinal ! Să acționăm cu toată 

fermitatea în direcția perfecționă
rii conducerii, a întregii activități 
economico-sociale, a afirmării cu 
mai multă putere a autoconduce- 
rii, autogestiunii, a noului meca
nism economico-financiar. Să dez
voltăm larg democrația muncito- 
rească-revoluționară, să asigu
răm participarea activă a tuturor 
oamenilor muncii, a întregului 
popor la adoptarea tuturor hotă- 
rîrilor privind dezvoltarea patriei 
noastre, politica internă și exter
nă, pornind de la faptul că numai 
împreună cu întregul popor vom 
asigura înfăptuirea programelor 
noastre de dezvoltare, a Progra
mului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și vom crea condițiile 
înaintării spre visul de aur — spre 
societatea comunistă ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Vom munci și vom lupta 
— pacea o vom apăra !“).

îmi exprim convingerea că toa
te organizațiile componente ale 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, întregul nostru popor 
vor acționa într-o deplină unitate, 
sub conducerea gloriosului nostru 
Partid Comunist Român, care, în 
anii săi de existentă, a demonstrat 

că nu are nimic mai presus de
cît interesele poporului, apărarea 
independentei și suveranității pa
triei, asigurarea bunăstării și fe
ricirii întregii națiuni ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
eroism, România — comunism !“).

Cu această convingere, urez tu
turor organizațiilor componente 
ale Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, întregului nostru 
popor succese tot mai mari în în
treaga activitate, multă sănătate și 
fericire ! Vă urez și dumneavoas
tră multă sănătate ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul!“, „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mîndria „Vom 
munci și vom lupta, pacea o vom 
apăra !“. într-o atmosferă de pu
ternică unitate in jurul partidului, 
toti cei prezenți în sală se ridică 
în picioare și aclamă îndelung, mi
nute în șir, pentru Partidul Co 
munist Român — forța politic 
conducătoare a întregii națiuni ■ 
pentru secretarul g -’•al „i 
partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

DECLARAȚIE-APEL
a Frontului Democrației si Unității Socialiste din Republica Socialistă România 
adresată partidelor si organizațiilor democratice, guvernelor, tuturor popoarelor 

din țările europene, din Statele Unite ale Americii si Canada, de pe alte continente
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Statele Unite ale Americii, celelalte/ 
țâri din N.A.T.O. sâ adopte, la rîndul 
lor, o atitudine realistă și sâ se 
treacă, pe baza propunerilor pre
zentate de ambele părți, la reali
zarea unor acorduri corespunză
toare pentru înlăturarea pericolului 
unui război nuclear și oprirea mi
litarizării spațiului cosmic. Este ne
cesar, de asemenea, să se realizeze 
in cel mai scurt timp un acord de 
încetare a tuturor experiențelor 
nucleare, la care să se alăture 
toate puterile care dețin această 
armă.

Pornind de la convingerea că 
problemele dezarmării și asigurării 
păcii pot să-și găsească soluțio
narea numai prin măsuri cuprinză
toare vizînd ansamblul dezarmării 
generale, Frontul Democrației și 
Unității Socialiste consideră că tre
buie să fie elaborat un program 
complex de dezarmare care să 
continue, pe lingă programul de 
lichidare a armelor nucleare, mă
suri de reducere substanțială a ar
mamentelor clasice, a efectivelor și 
cheltuielilor militare, precum și alte 
măsuri de natură să deschidă calea 
înfăptuirii dezarmării generale. 
Omenirea ar face un pas impor
tant, decisiv către dezideratul unei 
lumi fără arme și fără războaie 
dacă, pînă la sfîrșitul acestui secol, 
s-ar exclude nu numai armele nu
cleare și celelalte arme de distru
gere în masă, dar s-ar efectua, 
totodată, și o reducere cu 50 la 
sută, față de nivelul actual, a tu
turor genurilor de arme, a trupelor 
și cheltuielilor militare, începînd cu 
țările puternic înarmate. Este ne
cesar, de asemenea, să se adopte 
măsuri de lichidare a bazelor mi
litare de pe teritoriile altor țări, de 
retragere a trupelor în interiorul 
frontierelor naționale, urmînd ca 
toate statele să-și asume angaja
mentul de a nu mai amplasa noi 
trupe și armamente pe teritoriul 
altor state, de a renunța la mane
vre militare de mare amploare, la 
demonstrații de forță și la orice 
alte acțiuni de această natură. O 
cerință imperioasă pentru cauza 
destinderii și păcii o constituie re
tragerea flotelor militare din apele 
Internaționale, încetarea, în gene

ral, a oricăror manevre militare in 
aceste ape. Mările și apele inter
naționale nu trebuie folosite în 
scopuri de război, de pregătiri 
militare, ci numai pentru navigație 
în-scopuri pașnice I

Frontul Democrației șî Unității 
Socialiste este profund convins că 
adoptarea unor astfel de măsuri 
în domeniul dezarmării ar constitui 
o contribuție însemnată la îmbu
nătățirea climatului politic interna
țional, la sporirea încrederii dintre 
state și ar asigura ca enormele 
mijloace materiale și umane irosite 
în prezent în absurda competiție a 
morții să fie orientate spre solu
ționarea problemelor dramatice cu 
care se confruntă omenirea, pentru 
lichidarea subdezvoltării și pentru 
progresul economic și social al 
tuturor popoarelor.

Se impune, de asemenea, să se 
acționeze pentru desființarea con
comitentă a N.A.T.O. și a Tratatului 
de la Varșovia și, în acest scop, să 
se întreprindă măsuri de diminua
re a laturii militare a celor două 
blocuri, de creștere a încrederii și 
extindere a colaborării politice, 
economice și în. alte domenii între 
statele participante la ele, inclusiv 
prin organizarea de întîlniri la care 
să fie abordate probleme de inte
res comun și, în primul rind, cele 
ale înlăturării pericolului de război 
și înfăptuirii dezarmării, ale dezvol
tării de relații pașnice și de cola
borare.

!n concepția României, Anul In
ternațional al Păcii trebuie să mar
cheze o cotitură în activitatea 
tuturor forurilor internaționale de 
negociere în problemele dezarmă
rii. In acest scop, România va ac
ționa intens pentru încheierea cu 
succes a Conferinței cu privire la 
măsuri de încredere, securitate și 
dezarmare de la Stockholm, pentru 
încheierea unui acord de reducere 
a trupelor și armamentelor în 
Europa centrală în cadrul negocie
rilor de la Viena, pentru intensifi
carea activității Conferinței de 
dezarmare de la Geneva și desfă
șurarea ei cu rezultate pozitive.

In Anul Internațional al Păcii, 
cînd se vâ deschide o nouă reu
niune a reprezentanților statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa, 

România va acționa pentru dezvol
tarea amplă a relațiilor cu toate 
țările continentului, pentru înlă
turarea oricăror obstacole din calea 
schimburilor economice, tehnico-ști- 
ințifice șî culturale dintre aceste 
țări, pentru făurirea unei Europe 
unite, bazată pe respectul orîndui- 
rilor sociale și al independenței fie
cărei națiuni.

România își va amplifica efortu
rile pentru crearea în Balcani a 
unei zone a păcii și bunei vecină
tăți, fără arme nucleare și arme 
chimice, fără baze militare străine, 
considerînd că realizarea acestui 
obiectiv constituie o contribuție 
marcantă la cauza securității și 
colaborării pe continent și în întrea
ga lume. Asemenea măsuri între
prinse în Balcani, ca și crearea de 
zone denuclearizate în nordul și 
centrul'Europei, în alte regiuni ale 
lumii ar fi un aport semnificativ la 
consolidarea păcii, creșterea încre
derii și diminuarea încordării in
ternaționale.

Numeroasele focare de tensiune 
și război continuă să sec'ere, în 
diferite părți ale lumii, sute de mii 
de oameni, să provoace mari dau
ne materiale. Sprijinul larg al po
poarelor în favoarea căilor pașnice 
de soluționare a problemelor con- 
flictuale și-a găsit o nouă confir
mare în adeziunea lor unanimă la 
Apelul solemn adoptat de Adu
narea Generală a O.N.U., la pro
punerea țării noastre, către statele 
aflate în conflict pentru încetarea 
fără întîrziere a acțiunilor armate 
și soluționarea problemelor dintre 
ele pe calea tratativelor. în deplin 
consens cu obiectivele Anului In
ternațional al Păcii, Frontul Demo
crației și Unității Socialiste consi
deră că este de datoria fiecărui 
stat, a tuturor popoarelor să acțio
neze în spiritul acestei rezoluții, 
pentru a se pune capăt tuturor 
conflictelor și focarelor de tensiune, 
pentru a se stabili măsuri hotărîte 
de încetare a oricărui amestec în 
treburile interne ale altor state, de 
renunțare cu desăvîrșire la forță și 
la amenințarea cu forța, la presiuni 
economice, politice, militare și de 
orice altă natură.

Acționînd cu toată hotărîrea în 
direcția înfăptuirii acestor gran
dioase obiective, poporul român, 

România socialistă își vor aduce, 
alături de celelalte state și popoa
re, o contribuție activă la desfășu
rarea cu succes a Anului Interna
țional al Păcii. Dînd expresie nă
zuințelor nestrămutate de pace ale 
națiunii noastre, Frontul Democra
ției și Unității Socialiste, cel mai 
larg și reprezentativ organism de
mocratic din România, va organiza, 
în cadrul Anului Internațional al 
Păcii, numeroase acțiuni consacrate 
dezarmării și păcii, va conlucra 
strîns și își va manifesta solidaritatea 
sa cu forțele politice democratice, 
iubitoare de pace de pretutindeni.

Frontul Democrației și Unității 
Socialiste din Republica Socialistă 
România adresează partidelor și 
organizațiilor democratice, guverne
lor, popoarelor din țările europene, 
din Statele Unite ale Americii și 
Canada, de pe toate continentele, 
vibrantul apel de a întări colabora
rea reciprocă și de a intensifica 
eforturile pentru ca în Anul Inter
național al Păcii :

— Să punem mai presus de orice 
deosebiri de concepții politice, fi
lozofice, religioase sau de altă na
tură, bunul comun cel mai de preț 
și indivizibil al umanității - 
Pacea I

- Să acționăm împreună pentru 
lichidarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa și de pe 
alte continente, pentru eliminarea 
tuturor armelor nucleare și a ori
căror arme de distrugere în masă, 
pentru realizarea unui acord gene
ral de interzicere a experiențelor 
cu arma nucleară, pentru oprirea 
militarizării spațiului cosmic I

- Să punem bazele unui proces 
de reducere substanțială a arma
mentelor clasice, a trupelor și bu
getelor militare, de lichidare a ba
zelor militare aflate pe teritoriile 
altor state, de retragere a tru
pelor în interiorul frontierelor na
ționale și de creștere a încrederii 
între state I

- Să milităm pentru încetarea 
manevrelor militare de orice fel, 
oriunde și în orice împrejurări, in
clusiv a manevrelor maritime în a- 
pele internaționale ale mărilor și 
oceanelor ; apele maritime să fie 
străbătute numai de navele comer
ciale, să fie folosite numai în sco
puri pașnice I

- Să determinăm intensificarea 
acțiunilor pentru crearea în Balcani, 
în nordul și centrul Europei, în alte 
regiuni ale lumii, a unor zone fără 
arme nucleare și chimice I

- Să impulsionăm procesul de 
edificare a securității și colaborării 
în Europa, de făurire a unei Europe 
unite, a păcii și conlucrării fruc
tuoase între toate țările continen
tului 1

- Să respingem cu hotărîre ori
ce încercări de a se recurge la 
forță și la amenințarea cu folosi
rea forței, la presiunile de orice fel 
asupra guvernelor, așezînd ferm re
lațiile dintre state pe principiile 
respectului reciproc, independenței 
și suveranității, neamestecului in 
treburile interne ale altor popoare, 
promovării pe toate căile a spiri
tului înțelegerii și încrederii între 
popoare I
- Să acționăm pentru creșterea 

rolului și contribuției Organizației 
Națiunilor Unite la asigurarea pă
cii, la soluționarea pe cale pașnică 
a diferendelor dintre state, la 
apărarea independenței și suvera
nității naționale, la progresul și 
prosperitatea tuturor popoarelor 
lumii I

- Să determinăm ca uriașele 
mijloace materiale și financiare e- 
conomisite prin oprirea cu un ceas 
moi devreme a cursei înarmărilor, 
prin înfăptuirea dezarmării, să fie 
folosite pentru lichidarea subdez
voltării, pentru progresul multilate
ral și prosperitatea tuturor țărilor I
- Să facem să triumfe rațiunea și 

înțelepciunea politică, să învingă 
voința popoarelor de a trăi în 
pace, într-o lume fără ărme și fără 
războaie I

Frontul Democrației și Unității 
Socialiste din Republica Socialistă 
România își exprimă convingerea 
că stă în puterea noastră, a po
poarelor, a forțelor politice înain
tate de pretutindeni ca, întărind 
conlucrarea și acționînd în deplină 
unitate, să oprim cursul periculos 
al evenimentelor spre catastrofa 
nucleară, să asigurăm afirmarea 
politicii de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nucleară, să 
apărăm dreptul fundamental al oa
menilor, al națiunilor la viață, la 
pace, la existență liberă, indepen
dentă și demnă, să făurim o pace 
trainică pe planeta noastră I

(Urmare din pag. I)
Consiliului Național al Femeilor, 
Sziiagyi Dezideriu, membru al Bi
roului Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, Dan An- 
ghel, Erou al Muncii Socialiste, pre
ședinte al cooperativei agricole de 
producție — comuna Grindu, județul 
ialomița, Eduard Eisenburger, pre
ședinte al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană, Ana 
Brustur, președinte al Consiliului ju
dețean Cluj al F.D.U.S., Ion Tuto- 
veanu, vicepreședinte al Comitetului 
foștilor luptători și veteranilor de 
război împotriva fascismului, Elena 
Ciocan, secretar al C.C. al U.T.C., 
Constantin Niță, secretar al Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor.

Urmăriți cu atenție, vorbitorii au 
dat glas dorinței de pace. înțelegere 
și colaborare a întregului popor ro
mân. voinței sale neclintite de a ac
ționa cu fermitate pentru înlăturarea 
pericolelor de război, pentru înfăp
tuirea dezarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare, pentru instau
rarea unui climat de destindere și 
securitate, pentru o politică de largă 
conlucrare internațională, avînd la 
bază principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independentei 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne ale altor 
state.

Plenara a dat expresie sentimen
telor de profundă dragoste și recu
noștință pe care întreaga noastră 
națiune le poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, patriot și revo
luționar înflăcărat, a cărui neobosită 
activitate a fost și este consacrată 
înfăptuirii idealurilor de pace, inde
pendență și progres ale poporului 
român, edificării unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

Avind loc în această perioadă în 
care se, manifestă o puternică încor
dare în viața internațională. cînd 
cursa înarmărilor a ajuns la niveluri 
fără precedent, iar războiul nuclear 
amenință mai mult ca oricînd însăși 
viața pe Pămint, întreaga‘civilizație 
umană, plenara a pus în lumină ne
cesitatea luptei unite a popoarelor, 
întăririi conlucrării tuturor forțelor 
progresiste, democratice, antiimpe- 
rialiste -în vederea opririi cursului 
periculos al evenimentelor spre con
fruntare militară, reluării politicii de 
destindere, de pace și securitate. S-a 
apreciat în mod unanim însemnăta
tea deosebită a proclamării de către 
Adunarea Generală a O.N.U.. pe 
baza unei rezoluții la care România 
a fost coautoare, a anului 1986 ca An 
International al Păcii, act politic 
prin care statele lumii sînt invitate 
sâ inițieze acțiuni de mobilizare a 
factorilor politici, a opiniei publice 
în favoarea promovării păcii și 
dezarmării, respectării dreptului 
fundamental al națiunilor, al oame
nilor Ia viață, la existentă liberă, si 
demnă.

După încheierea dezbaterilor, parti- 
cipanții la plenară au aprobat în 

unanimitate Programul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
privind acțiunile ce se vor organiza 
în România pentru apărarea păcii și 
securității popoarelor, pentru dezar
mare, în primul rind pentru dezar
marea nucleară, pentru marcarea 
Anului Internațional al Păcii.

Elaborat în spiritul hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român, al orien
tărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la in
tensificarea luptei pentru oprirea 
cursei înarmărilor și asigurarea unei 
păci trainice în lume, programul 
evidențiază că organizațiile de masă 
și obștești, celelalte organizații și 
instituții componente ale Frontului 
Democrației și Unității Socialiste vor 
acționa cu toată hotărîrea, în cadrul 
Anului Internațional al Păcii, pen
tru mobilizarea opiniei publice în 
vederea curmării pericolului unei 
catastrofe nucleare. Pe baza progra
mului aprobat de plenară, Frontul 
Democrației și Unității Socialiste, 
organizațiile, sale componente. între
gul popor român vor milita, în 
strînsă conlucrare cu toate forțele 
realiste, iubitoare de pace, cu po
poarele de pretutindeni, pentru a se 
pune capăt politicii de înarmare și 
pentru trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare, pentru . încetarea tu
turor experiențelor cu arma nuclea
ră, eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa și de 
pe alte continente, pentru reduce
rea și lichidarea tuturor armamen
telor nucleare și a celorlalte arme 
de distrugere în masă, pentru opri
rea oricăror acțiuni de militarizare a 
Cosmosului, Încetarea manevrelor 
militare de orice fel.

Plenara a adoptat, de asemenea, 
Declarația-Apel a Frontului Demo
crației și Unității Socialistă din Re
publica Socialistă România adresată 
partidelor și organizațiilor democra
tice, guvernelor, tuturor popoarelor 
din țările europene, din Statele Unite 
ale Americii și Canada, de pe alte 
continente.

în încheierea lucrărilor, a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste.

Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost urmă
rită cu deosebită atenție, cu interes 
și deplină aprobare, fiind subliniată 
în repetate rînduri cu vii și pu.ter- 
nice aplauze. Au răsunat entuziaste 
urale și ovații, s-a scandat cu 
însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— Pace !“, „Dezarmare — Pace !“

într-o atmosferă vibrăntă. de inalt 
patriotism, cei prezenți au aclamat 
din nou pentru partid și secretarul 
său general, pentru progresul și 
prosperitatea patriei noastre socia
liste. pentru pace și colaborare intre 
națiunile lumii.
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ÎN INVESTIȚII^
O PRIMA VARA A CALITĂȚII IREPROȘABILE

PAJIȘTILE CULTIVATESPIRITUL

LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLEI
Putem construi MAI REPEDE 
Putem construi MAI IEFTIN

»

DE 
RĂSPUNDERE

în lumina
faptelor

Cercetătorii - 
în marele laborator 

al cimpului
în unitățile mari producătoare 

de sfeclă de zahăr din județul 
Ialomița, care au prevăzut să 
insămințeze mari suprafețe de 
culturi intensive. între ingine- 
rii-șefi, șefii de fermă Si cerce
tătorii de la Stațiunea pentru 
culturi irigate Mărculesti (Călă
rași) există o bună colaborare : 
colaborare în cîmp, la fața 
locului, unde urmăresc cu minu
țiozitate aplicarea tuturor veri
gilor din tehnologie. Directorul 
stațiunii, dr. ing. Horia Nicolae 
— la C.A.P. Smirna si secretarul 
științific. 
Stoica — 
împreună 
cele două 
și urmărit permanent modul în 
care se pregătește terenul și se 
realizează semănatul. Semănă- 
torile erau echipate cu patine 
mici, prevăzute cu limitatoare 
de adincime. cu discuri cu 34—40 
•rificii, avînd diametrul intre 
8—2 mm. Răzuitorul surplusu-
i de boabe se regla permanent, 
vederea asigurării densității 
Ulițe. Semănătorile înaintau 

> viteză de 4—8 km pe oră, 
ind numai viteza I. care 

asigura o patinare, mini- 
-otilor de la secțiile semă- 
br si creșterea preciziei 
ributie a semințelor pe 
țihai Vișoiu, corespon- 
Scinteii").

inginerul Valerian 
la C.A.P. Miloșești, 

cu specialiștii din 
unități, au verificat

Simplu: 
cazmalele!

inginerul Marin Băr- 
ful fermei nr. 5 de 
mgești, județul Vîl- 

văzut însoțind ate- 
luceau mraniță pe 
-Mraniță pe deal ? 

eoau unii cu mirare, 
acest deal, unde abia 
crește cite un fir de 

s-a hotărît să se facă o 
tație de arbuști fructiferi, 

tilizarea a fost prima lu- 
ire. A urmat desfundarea. Nu 

a fost așteptate utilaje spe- 
:iale. Inginerul Bărbulescu, îm
preună cu primarul comunei, 
Ion Barbu, i-au mobilizat pe co
operatori pentru a desfunda 
terenul cu cazmalele. în două 
zile, peste 300 cooperatori au 
desfundat terenul din deal, pre- 
gătindu-l pentru plantat. Joi, 
25 martie, s-a și terminat plan
tarea butașilor de zmeur și coa
căz pe toate cele 25 hectare. 
Un exemplu pentru ea și alte 
cooperative să procedeze la fel, 
astfel încît toate cele 275 hec
tare prevăzute a se planta cu 
arbuști fructiferi să fie realizate 
integral. (Ion Stanciu, cores
pondentul „Scinteii"),

4

si- .'r'
Da. pe 
ici-colo

M,

Cultura cartofului 
a fost reabilitată

De cițiua ani, județul Cluj îșl 
asigură din producție proprie 
cartofii necesari. Nu a fost în
totdeauna așa. tn trecut, canti
tăți importante de cartofi erau 
procurate din alte județe. Re
colta obținută in 1985 — peste 
26 000 kg la hectar — putea fi 
mai mare dacă s-ar fi asigurat 
o densitate superioară de cui
buri la hectar. Acum, această 
cerință este urmărită cu toată 
atenția încă de la plantare. 
Pină la 27 martie, pe ansamblul 
județului, cartofii au fost plan
tați pe 1126 hectare din cele 
5 800 hectare destinate acestei 
culturi. Calitatea lucrărilor ga
rantează realizarea de recolte 
mari, care să asigure chiar și 
un excedent de producție față 
de necesarul de consum local. 
Se poate spune, așadar, că in 
județul Cluj cultura cartofului 
a fost reabilitată. (Marin Oprea, 
corespondentul „Scinteii").

Nu poate 
un consiliu nici cît 

o cooperativă ?
După cum semnalam in „Scîn- 

țeia“ din 26 martie, cooperati
vele agricole Săulia de Cimpie. 
Mureșeni, Nazna, Dimbu, Band, 
lernut, Cuci ș.a. — unități care 
și-au propus să realizeze și in 
acest an producții de cel puțin 
60 tone sfeclă de zahăr la hec
tar — au fost primele din ju
dețul Mureș care au încheiat 
semănatul. Bineînțeles, exem
plul lor a fost urmat de nume
roase alte unități cultivatoare, 
care la această dată insămin- 
țează ultimele suprafețe.

Din păcate, tn timp ce unii au 
învățat, alții persistă in ve
chile greșeli. Deși in unitățile 
din consiliul agroindustrial Re
ghin sfecla de zahăr ocupă doar 
260 hectare (cu numai 30 hec
tare mai mult decit la C.A.P. 
Săiflia de Cimpie !). aici semă
natul sfeclei nu era efectuat, in 
seara zilei de 26 martie, decit 
pe... 11 hectare. Să fi uitat oare 
atit de repede cooperatorii din 
acest consiliu agroindustrial că 
in anul precedent și din cauza 
tergiversării semănatului pro
ducția medie la hectar nu a de
pășit 20 000 kg sfeclă de zahăr 2 
(Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul „Scinteii").

importantă sursă de furaje valoroase
în județul Alba, județ cu întinse 

suprafețe de pășuni și finețe, se 
desfășoară acțiuni de ameliorare a 
acestora, pentru sporirea producției 
de masă verde la hectar. Inginerul 
Nicolae Mi^nteanu, directorul între
prinderii de pajiști, ne spune că pen
tru 1986 au fost întocmite planuri de 
ameliorare a mai multor pajiști, din 
care două cuprind zonele montane 
Meteș și Muntele Mare, iar celelalte 
— zona de deal și de șes. Această 
importantă acțiune se desfășoară 
concomitent cu lucrările curente ce 
se execută în această perioadă pe 
pășuni și finețe : defrișarea tufișu
rilor. a vegetației necorespunză
toare, lucrări la care participă 
numeroși locuitori ai satelor. De ase
menea, se aplică îngrășăminte orga
nice și chimice, iar întrucît unele te
renuri au aciditate ridicată, pe 1 000 
hectare se administrează și amen
damente calcaroase. Pentru îmbună
tățirea compoziției floristice se fac 
supraînsămînțări cu semințe de 
plante furajere valoroase. Datorită 
colaborării strinse între întreprinde
rea de pajiști și consiliile populare, 
pînă la 25 martie au fost efectuate 
lucrări de curățire pe 60 la sută din 
suprafețele ocupate cu pajiști. Cu 
ajutorul a trei avioane utilitare
administrează îngrășăminte chimice 
în zonele mai greu accesibile de la 
Săliște, în Ocolul silvic Cugir și ps 
pajiștile de la Sebeș.

în rîndurile care urmează vom 
sublinia preocupările pentru extin
derea pajiștilor cultivate, în curs de 
organizare și în județul Alba, do
meniu care pînă acum. în general, 
nu s-a bucurat de o atenție cores
punzătoare.

Datele institutelor de specialitate, 
precum și experiența unor unități 
agricole demonstrează că producția 
de masă verde pe un hectar de pă
șune cultivată și irigată poate ajun
ge la 40—50 tone, ceea ce înseamnă 
8 000—10 000 unități nutritive.

Pe baza acestor avantaje s-a pre
văzut amenajarea a 567 hectare de 
pajiști cultivate, suprafață care ur
mează să crească în viitor la 2100 
hectare. Pentru a se asigura baza 
materială necesară, in primul rînd 
semințele, loturile semțncere se vor 
extinde de la 312 hectare în 1985 la 
1 200 hectare în 1988. Accentul se va 
pune pe producerea semințelor de 
leguminoase : trifoi alb și roșu, lu
cernă. precum și ghizdei. Extinderea 
pajiștilor cultivate este însoțită de

se

trimiterea la 
a unui mare

munte 
număr

măsuri privind 
pentru pășunat 
de bovine.

Iată cum se 
realizarea pășunii cultivate 
nînd cooperativei agricole 
care are 750 bovine, din care 
eu lapte. Rezultatele in ceea ce pri
vește reproducția sint bune, insă, așa 
cum ne spune Nicolae Popescu, pre
ședintele unității, vara, din lipsa ier
bii de calitate biună și a distanței 
mari pină la pășune, producția de 
lapte era mai mică decit iarna. Iată 
de ce s-a deci? organizarea unei pa

procedează pentru 
aparți- 
Totoi. 

360 vaci

Din realizările 
și proiectele organelor 
și unităților agricole 

din județul Alba

jiști cultivate și irigate pe o supra
față de 50 hectare.

Pășunile cultivate nu se fac pen
tru un singur an. Nu te poți apuca 
de ele fără a avea un proiect. Fiind 
vorba de o lucrare de investiție, s-a 
acordat o mare atenție alegerii celei 
mai potrivite tehnologii de amena
jare, în cadrul căreia un rol impor
tant îl are pregătirea corespunză
toare a terenului. încă din toamna 
anului trecut. întreaga suprafață a 
fost arată, iar acum este fertilizată 
cu îngrășăminte chimice. De luni au 
început pregătirea patului germina
tiv și semănatul. Aceeași importanță 
are și alegerea corectă a compozi
ției plantelor ce vor forma covorul 
erbaceu. Pe baza experiențelor care 
există se folosește următorul amestec 
de semințe : lolium perene, festuca 
și trifoi alb. De menționat că această 
pajiște va intra în asolamentul de 
cinci ani organizat în cadrul acestei 
cooperative agricole. în primul an, 
masa verde se va cosi, astfel incit 
terenul să se poată înțeleni cît mai 
bine, iar din al doilea an se va 
trece la pășunat. întreaga suprafață 
va fi împărțită în 8 parcele prevă
zute cu bazine pentru adăpat și loc 
de muls. întrucît pășunea va fi iri
gată cu apă din Mureș, se prevede 
realizarea unei producții de 45 000 kg 
masă verde la hectar. In consecință 
investiția de 5 500 lei la hectar — so-

cotind numai 0.10 lei costul unui 
kilogram de masă verde — se va 
amortiza intr-un singur an.

Unitățile agricole trebuie să acor
de însă cea mai mare atenție 
numai 
te, ci 
astfel 
ducție 
linîem 
de o 
județul Alba. 
Crăciunel a 
cole de stat 
hectare pășune naturală și 45 hectare 
lucernă există și o pășune cultivată 
în suprafață de 31 hectare. Ferma ea 
atare are rezultate în producție si 
financiare bune : anul trecut s-au 
realizat, în medie, cite 10.7 kg lină 
de fiecare oaie, iar beneficiile au în
sumat 250 000 lei. Ceea ce nedume
rește aici este tocmai starea necores
punzătoare a pășunii cultivate. Di
rectorul adjunct al direcției agricole, 
inginerul Alexandru Dan, aprecia
ză că plantele ce cresc pe pășune 
sint rare, iar compoziția floristică, 
necorespunzătoare. Cu ce a fost în- 
sămințată ? — întreabă directorul. 
.Jiu lucrez de opt ani aici și o știu 
tot așa cum este astăzi — răspunde 
șeful fermei. Anul trecut a fost fer
tilizată prin tirlire, in iarnă, pe zăpa
dă, s-a dat azotat de amoniu. Pășu
nea trebuia arată și insămințată cu 
plante valoroase. Noi spunem despre 
o pajiște că este bogată cînd are 
trifoi alb. Numai că trifoiul alb nu 
ajunge să se reînsămînțeze singur 
pentru că noi îl tundem și-l radem 
prin pășunat". Iar noi am adăuga 
că pajiștea cultivată de la ferma 
Crăciunel este „tunsă și rasă" chiar 
începind din aceste zile cînd. con
trar indicațiilor date, oile tinere au 
fost scoase la pășunat. Colțul ierbii 
este păscut imediat ce: este firav. Se 
afirmă că în luna mai oile vor fi 
duse la pășunea naturală, iar cea 
cultivată va fi lăsată pentru fin. Este 
ușor de imaginat ce cantitate de 
fin se va obține aici din moment ce 
de pe acum oile rad totul.

Atît experiența valoroasă, cît și 
unele situații necorespunzătoare sînt 
de natură să îndemne organele agri
cole la măsuri ferme, astfel 
peste 
time 
iarbă

_.......      nu
amenajării pajiștilor cultiva
și exploatării lor raționale, 

se realizeze a pro- 
mare de iarbă.. Sub- 
necesitate îndemnați 
întilnită tocmai in 
La ferma de ovine 
întreprinderii agri- 
Blaj, alături de 199

incit să 
cit mai 
această 
situație

încît, 
tot, să se asigure condiții op- 
pentru sporirea producției de 
pe pășuni și finețe.

Ioan HERTEG 
Ștefan D1NIGA

„Densitatea" celor ce controlează — prea mare, 
a plantelor semănate—prea mică

în județul Dîmbovița s-au îmbu
nătățit condițiile de lucru deoarece, 
ca urmare a acțiunilor de combate
re a excesului de umiditate, s-a de
pășit de citeva zile faza in care se 
însămînța pe parcele mici, pe mă
sură ce pămîntul se zvinta ; acum 
se poate lucra aproape peste tot. în 
consecință, viteza zilnică de lucru 
sporește de la o zi la alta și este de 
așteptat ca în zilele următoare să 

. se ridice la nivelul celei stabilite.
O particularitate a acestei campa

nii este suprapunerea epocilor de 
însămințare și existența unui volum 
mare de lucrări cu caracter de ur
gență. Faptul că la Poiana. Lungu- 
lețu, Corbii Mari, Crovu, Tirgoviște, 
Valea Mare, Titu și în alte unități 
pe unde am trecut se pune accent 
pe folosirea cu maximă chibzuință 
a timpului bun de lucru, pe mobi
lizarea unui mare număr de coope
ratori la lucrările ce se efectuează 
manual, cum este bunăoară planta
rea cartofilor timpurii, este determi
nat tocmai de aceste împrejurări, 
în consiliul agroindustrial Potlogi 
se apreciază că semănatul va dura 
mult mai puțin față de aniî trecuți, 
datorită stării tehnice bune a utila
jelor și unei organizări a activității 
făcute cu seriozitate și răspundere. 
Argumentul ? Mazărea pentru boabe 
a fost insămințată în numai trei 
zile, iar plantarea cartofilor timpu-

rii, care presupune un volum însem
nat de muncă — în patru zile.

în altă zonă, in consiliul agroin
dustrial Comișani, unde ne-am oprit, 
același zor pentru a se recupera ră- 
mînerea în urmă.

— Nu exagerez deloc dacă spun că 
avem condiții minunate de lucru —

Excepții nedorite 
de la o activitate bună 

și foarte bună 
în citeva unități 

din Dîmbovița

ne spune Vasile Stana, inginerul-șef 
al C.A.P. Comișani. Vedeți cit de 
frumos arată tarlaua aceasta ? Pre
gătirea ei a constat din numai două 
treceri. Deci, repede, de calitate 
bună și cu consum redus de moto
rină.
care 
dura 
anul

Situație identică .
beni, cu deosebirea că inginerul-șef 
de aici, Decebal Simionescu, luase 
hotărirea să înceapă pregătirea te-

Așa-zisa 
o terminăm 
de două ori 

trecut.

primă urgență, pe 
pină ..........
mai

sîmbătă, va 
puțin decit

și la C.A.P. Hă

renului pentru semănatul porumbu
lui. Nu însă și la C.A.P. Bucșani, 
unitate vecină, situată pe teritoriul 
aceleiași comune, unde am intilnit 
aspecte total diferite de cele con
statate pînă atunci privind calitatea 
semănatului și răspunderea ce revi
ne in această perioadă specialiștilor 
și cadrelor de conducere. Pe tar
laua unde se semăna mazăre se 
aflau : primarul comunei, Gheorghe 
Puică, președintele C.A.P., Elena 
Șerpoiu, inginerul-șef Ruse Tudor 
și șeful secției de mecanizare Gheor
ghe Micu, iar sub ochii lor una din
tre semănători lăsa in urmă dlre și 
„ochiuri" de semințe de mazăre ne
încorporate în sol, spre mulțumirea 
unor stoluri de ciori care „ștergeau" 
pentru moment urmele acestei ne
glijențe. Pentru că atunci cînd plan
tele vor răsări aceasta se va vedea 
și mai bine, întrucît densitatea va 
fi mult diminuată. Iată un caz din 
care reiese că nu e suficient ca -spe
cialiștii și cadrele de conducere să 
fie prezenți în cîmp pe timpul cam
paniei. ci esențial este ca ei să asi-, 
gure desfășurarea corespunzătoare, 
sub toate aspectele, a activității. Și 
nu e nevoie să fie patru Ia un loc. 
E suficient unul, dar care să-și in- 
deplinească cum se cuvine obliga
țiile.

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scinteii

Numai cinci la sută din capacita
tea . productivă aflată 
la întreprinderea de 
Alexandria a intrat 
funcțiune. Faptul în 
mulțumitor, mai ales 
28 de luni de la începerea lucrări
lor pe șantier. Dar și mai nemulțu- 
mitoare sînt persistența unui mare 
număr de probleme- așteptînd o so
luție și, in plus, lipsa unei perspec
tive sigure- de rezolvare a lor în 
timp util.

Absența unui important volum de 
utilaje tehnologice-cheie, randamen
te scăzute în activitatea- constructo
rilor și montorilor, lucrări încă ne
executate, precum și neritmicitatea 
în aprovizionarea cu o serie întrea
gă de materiale — iată neajunsurile 
principale instalate de multă vreme 
pe șantier și generate, in primul 
rînd, de pregătirea insuficientă a 
acestei investiții.

Greutățile actuale sînt tn mare 
măsură rezultatul abordării într-o 
viziune fragmentară și rutinieră a 
multiplelor pro
bleme, ridicate de 
construcția unui 
obiectiv de o ase
menea complexi
tate tehnologică 
și anvergură. La 
soNcitarea bene
ficiarului, centra
lei sale coordona
toare și Ministe
rului Industriei 
Construcțiilor de 
Mașini, pe șanti
er lucrările au 
fost începute în 
condiții derogato
rii, consider.îndu- 
se că aspecte ex
trem de impor
tante ale pregăti
rii acestei lucrări, 
în primul rînd a- 
sigurarea necesa
rului de utilaje 
tehnologice, vor 
fi soluționate pe 
parcurs. Numai că, pe parcurs, în 
loc să scadă, greutățile s-au amplifi
cat. Iar în timp ce în alte părți ca
pacități similare sînt construite în 
cirea 12—16 luni, la Alexandria, după 
o durată aproape dublă, fondurile 
financiare și materiale alocate n-au 
dat rezultatele scontate decit în pro
porția la care ne-am referit. Ceea 
ce au ignorat factorii menționați 
este faptul că o derogare nu este 
determinată numai de intenția de >a 
grăbi „semnalul" de începere a lu
crărilor, ci, în egală măsură, și de 
necesitatea de a le asigura acestora 
a desfășurare ritmică și rapidă.

In concluzie, solicitarea unei dero
gări, uneori necesară, este un act de 
maximă răspundere, iar obținerea ei 
obligă la eforturi stăruitoare din 
partea tuturor celor angajați in 
realizarea unei investiții, in vede
rea asigurării condițiilor impuse de 
finalizarea acesteia in termene cit 
mai scurte și cu costuri cit mai 
reduse.

Așadar, minimalizată Inițial, pre
gătirea lucrărilor pe șantierul între
prinderii din Alexandria s-a trans
format dintrro chestiune de timp 
într-una de serioase incertitudini. 
Iată ce relevă, de pildă, cel mai 
controversat capitol al acestei pre
gătiri — ne referim, bineînțeles, tot 
la problema asigurării utilajelor 
tehnologice. Pe lingă echipamentele 
nelîvrate datorită indisciplinei con
tractuale a unor furnizori există 
zeci și zeci de utilaje contractate cu 
termene de livrare necorespunzătoare 
și, mai ales, utilaje necontractate 
deloc. Adică, utilaje despre care nu 
se poate spune cu precizie cine și 
cînd le va realiza. „Am făcut și 
facem in continuare demersuri in
sistente pentru depășirea acestei di
ficultăți, ne-a pus in temă tovarășul 
Marcel Popeșeu, inginer-șef cu in
vestițiile în intreprinderea benefi
ciară.

Demersuri care, adăugăm noi. ar 
fi mult simplificate dacă ar exista

ta» construcție 
rulmenți din 
pină acum in 
sine este ne- 
că au trecut

nominalizat, între unitățile producă
toare, un furnizor general, desem
nat nu numai să poarte răspunderea 
unitară, dar și să asigure o coordo
nare superioară în acțiunea de 
contractare și realizare la timp a 
acestor mașini și utilaje.

Faptul că această cerință, fireas
că de altfel, stipulată expres in 
Legea investițiilor, este ignorată a 
dus, pe de altă parte, și la apariția 
unui alt fenomen nefiresc : umfla
rea artificială a prețurilor la anu
mite utilaje tehnologice. Pe scurt, o 
serie de furnizori, printre care în
treprinderea mecanică din Suceava, 
întreprinderea de mașini de rectifi
cat din Cluj-Napoca, întreprinderea 
„Independența'1 din Sibiu și altele, 
au pretins, în momentul încheierii 
contractelor, prețuri de două-trei ori 
mai mari în comparație cu evaluă
rile făcute de proiectanți. Chiar dacă 
admitem existența unei deosebiri 
între punctele lor de vedere, totuși 
de aici și pină la această veritabilă 
și deloc izolată „escaladare11 a pre-

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE RULMENȚI

DIN ALEXANDRIA

Răspundere și bună

organizare în pregătirea

fiecărei construcții

țurilor este un drum lung și costisi
tor. Este, oare, posibil ca specialiș
ti cu experiență recunoscută, ca 
aceia din Institutul de proiectări 
pentru construcții de mașini din Bucu
rești, să fi făcut, în calculele lor, 
erori de asemenea proporții ? De 
fapt, este vorba de tendința evidentă 
a unor furnizori de a-și îmbunătăți 
propria lor situație economieo-fi- 
nanciară pe seama scumpirii costu
rilor de investiții, la capitohil uti
laje. Practică ce impune o analiză 
serioasă din partea organelor de 
sinteză competente și, evident, exer
citarea cu fermitate a unui 
riguros pentru curmarea ei.

Pe șantier, și beneficiarul 
structorii susțin că între ei 
bună colaborare. în realitate, se pă- 
suiesc reciproc. în fiecare din lunile 
acestui trimestru, sarcinile de plan 
ale constructorilor și montorilor au 
fost subdimensionate și, în conse
cință, oamenii au muncit abia cu 
jumătate din productivitatea plani
ficată. „Condițiile de lucru sînt mai 
dificile pe acest șantier, iar în plus 
n-am avut nici betoane, nici alte 
materiale, ne explică subinginerul 
Florin Alin, adjunctul șefului de 
brigadă. Am preferat, totuși, să ți
nem muncitorii aici, pentru ca să 
nu plece pe alte șantiere și să nu 
mai putem face fată perioadei de 
vîrf care urmează in activitatea 
noastră". Curios punct de vedere, 
mai cu seamă că programele de 
lucru săptămînale rămin în conți-* 
nuare, cu bunăvoință spus, modeste. 
Citeva închideri laterale, citeva
pardoseli, citeva luminătoare și
cam la atît se rezumă sarcinile ce 
și le propun constructorii. Cînd este 
prevăzut debutul acestei „perioade 
de virf“ nu ne-am putut da seama. 
Montorul, mai întreprinzător, a re
partizat temporar o parte din efec
tivele sale pe alte șantiere. Deși 
are destule de făcut și pe cel al 
întreprinderii de rulmenți.

După cum se vede, revitalizarea 
activității desfășurate pe șantier

control

și con- 
exîstă o

este, înainte de toate, o problemă de 
organizare și răspundere. Ceea ce 
se cere acum nu este nici optimism 
gratuit, nici expectativă fără justi
ficare, ci o aprecierea exactă a ce
rințelor acestei investiții și stabi
lirea unor programe realiste, dar 
mobilizatoare de lucru. Si, mai cu 
seamă. îndeplinirea lor ritmică, ri
guroasă. Considerăm că este de da
toria trustului coordonator — in 
speță. Trustul de construcții in
dustriale din Pitești — să supună 
unei „radiografii" exigente situația 
creată pe șantiernl din Alexandria 
și să intervină energic pentru a 
stopa risipa de timp și forță de 
muncă, în detrimentul finalizării 
rapide a acestui important obiectiv 
de investiții.

în același tțmp insă, constructorii 
și montorii trebuie sprijiniți îndea
proape de producătorii de materiale. 
Or, la ora actuală, întreprinderea 
de geamuri, din Tirnăveni. balastie
ra din Finlînele, județul Olt, și, în
deosebi, Baza județeană de aprovi

zionare tehnico- 
materială Slatina 
se arată indife
rente față de so
licitările primite. 
Din informațiile 
deținute de la 
sucursala jude
țeană Teleorman 
a Băncii de In
vestiții aflăm că 
ultimul furnizor 
menționat, după 
ce nu a livrat in 
cursul anului tre
cut, potrivit con
tractului înche
iat, circa 9 000 ml 
de cable, se con
sideră cu de la 
sine putere absol
vit de această da
torie neonorată, 
refuzînd chiar să 
mai încheie vreun 
alt contract. O 
mentalitate biza

ră, ce merită din plin atenția forului 
său coordonator, Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și Con»- 
tțolului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe.

în sfirșit, o ultimă problemă cu 
semnificație mult mai largă. Noile 
capacități aflate în construcție la 
Alexandria intră tn categoria lucră
rilor de dezvoltare și modernizare a 
unor întreprinderi existente. Situa
ție cu o pondere destul de ridicată 
in planurile de investiții ale cinci
nalului actual. Specificul acestor lu
crări impune, în multe privințe, un 
mod diferit de abordare a activității 
pe șantiere, comparativ cu investi
țiile integral noi. Mai exact spus, o 
lucrare de dezvoltare și moderniza
re prezintă avantaje certe — utili
tăți și construcții existente, benefi
ciari experimentați și cunoscători ai 
tehnologiilor de producție și cerin
țelor acestora — dar și dezavantaje 
reale — lucru în spații înguste, su
prapunere între activitatea de con- 
strucții-montaj și cea de producție 
propriu-zisă, microclimat afectat în 
unitățile care realizează produse de 
mare precizie și finețe. Sint elemen
te de care trebuie să se țină mai 
bine seama, prin evaluarea tuturor 
implicațiilor și elaborarea unor gra
fice de lucru cît mai raționale. Pe 
de altă parte, folosirea „marii me
canizări" nu este întotdeauna efi
cientă și posibilă la lucrările cu 
acest caracter. Dimpotrivă, își spun 
cuvintul uneltele, sculele și dispozi
tivele de „mică mecanizare", tra
diționale sau nou create, adaptate 
în mod firesc unor asemenea condi
ții deosebite și dificile de lucru. Din 
păcate, „mica mecanizare" nu este 
prezentă in suficientă măsură pe 
șantiere, fapt care influențează ne
gativ randamentul in munca con
structorilor. Iată și motivul pentru . 
care vom mai reveni asupra acestui 
subiect.

Cristian ANTONESCU 
Stan ȘTEFAN

PENTRU TINE, PENTRU ȚARA!
Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean 

de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui, 
de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!

însemnări din județul arad

Acțiunea de încheiere a contrac
telor cu gospodăriile populației, 
pentru achiziționarea de produse 
animale și vegetale a cunoscut in 
județul Arad — și în acest an — un 
larg ecou in rîndul cetățenilor. La 
ora actuală, contractele au fost în
cheiate — conform prevederilor pla
nului — la o serie de produse (lapte 
de vacă, lină etc.) și sînt aproape 
de nivelul sarcinilor la porcine — 
91,6 la sută ; ouă — 93 la șută ; bo
vine — 85 la sută.

Trebuie spus însă că acțiunea este 
departe de a fi încheiată ; atit în 
privința îndeplinirii planului de 
contractări, cît și a suplimentării 
lui. De aceea — sub îndrumarea co
mitetului județean de partid — 
consiliile populare, întreprinderile 
contractante, toți factorii cu atribu
ții in această privință depun efor
turi sporite pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor de contractare la 
toate categoriile de produse. Tova
rășa Doina Vasilescu — secretar al 
Comitetului județean al P.C.R. — 
ne spunea : „Nici nu se discută dacă 
vom realiza sau nu toate contracte
le. Este o datorie.de onoare față de 
țară și ne vom achita de ea cu toa
tă răspunderea. încă de pe acum am 
întreprins cele necesare ca în fie
care consiliu unic agroindustrial 
să asigurăm contractanților furaje 
(masă verde) din culturi duble. De 
asemenea, pe măsură ce se va rea
liza baza materială pentru planul de 
carne in sectorul socialist, vom 
sprijini gospodăriile populației cu

purcei, viței și pui din fermele ane
xă ale cooperativelor de producție, 
achiziții si desfacere a mărfurilor, 
ale cooperativetor agricole de pro
ducție, precum și din plusul de pro
ducție realizat in lunile mai-iunie 
în complexele zootehnice intercoope- 
ratiste. Căutăm să venim în perma
nență și prin mijloace diverse in 
sprijinul contractanților, fiindcă este 
nevoie de un efort comun, iar pla
nul stabilit privește la urma urmei 
întregul judet“.

Ca urmare a acțiunilor întreprin
se in majoritatea orașelor și comu
nelor, oamenii au răspuns cu prom
ptitudine chemării de a încheia con
tracte. Rezultate bune s-au obținut 
în municipiul Arad, la Pîncota, Bir- 
sa, Ignești. Hălmăgel, Șofronea, So- 
codor, Pecica si multe altele.

un exempluPîncota
demn de urmat

în cele ce urmează vom arăta cum 
s-a acționat în orașul Pincota, con- 
siderind că experiența de aici poate 
fi un sprijin pentru localitățile ră
mase în urmă din acest punct de 
vedere.

„La Pîncota — ne spune prima
rul orașului, tovarășa Marta Fluiera? 
— nivelul sarcinilor planificate pe 
1986 a fost atins de mult, incit 
tot ce se contractează acum repre
zintă cantități suplimentare de pro
duse. Avem importante depășiri la 
laptele de vacă și de oaie, iepuri de

Acum, importante sînt livrările la fondul de stat
ne-am mulțumit 
contractele. Ne 

măsură de livra
casă etc. Dar nu 
doar să încheiem 
preocupăm în egală 
rea produselor contractate la fondul 
de stat : in această privință, cele 
mai bune rezultate le înregistrăm 
la carnea și laptele de vacă. Sâptă- 
ininal, in ședințele noastre de lucru, 
urmărim stadiul livrărilor și inter
venim, acolo unde este necesar, cu 
sarcini concrete

încă din felul 
zentatâ situația 
de încheiere a 
tem da seama că totul a fost pre
gătit temeinic. Să fie o întimplăre ? 
Nu. pentru că si in anul prece
dent, 1985, Pincota a contractat și 
predat la fondul de stat produse 
peste prevederile planului. Este un 
fapt meritoriu, care face dovada câ 
cetățenii din localitate au înțeles să 
răspundă cu simț responsabil aces
tor Qbligații sociale. Astfel, Dumitru 
Bolovan a contractat 4 000 litri lapte 
de vacă și trei bovine ; Gheorghe 
Lazăr — 8 000 litri lapte și 40 ovi
ne ; Petru Șimăndan — 1 000 litri 
lapte și 15 ovine ; iar lista ar putea 
continua cu Gheorghe Chirilă, loan 
Galdea, cu însusi primarul, cu toți 
ceilalți factori de conducere din lo
calitate. Care să fie „secretul" rezul
tatelor obținute la Pincota ?

și termene fixe".
in care ne este pre- 
„la zi“ a acțiunilor 
contractelor, ne pu-

„Cînd toată lumea 
pune umărul“...

....Nu se poate să nu vină și re
zultatele", ne spunea Traian Stepan, 
președintele F.D.U.S. din Pincota. 
Și nu erau vorbe lipsite de acoperi
re. Acțiunea de contractare a mo
bilizat practic toată „suflarea". Co
muniștii, utecișții, membri ai sin
dicatului, toate organizațiile de 
masă și obștești din oraș au popu
larizat sarcinile de plan, și-au spus

opiniile în cadrul 
crației, au format 
discutat cu fiecare 
male in parte. La .... 
tatii Mircea Hâdean.
Samuilă Moțiu și alții au cutreierat 
circumscripțiile din casă in casă și 
apoi au urmărit ca după încheierea 
contractelor cetățenii să fie ajutați. 
Cum ? „Bunăoară, cooperativa de 
producție, achiziții si desfacere a 
mărfurilor — intervine in discuția 
noastră președintele acesteia, Nico
lae Stoian 
dezvoltarea 
tocmai pentru a veni ... ___
gospodăriilor populației. în 1985 
distribuit populației 485 purcei, 
în primul trimestru din acest an 
De asemenea, avem o stație de 
cubație cu o capacitate de 70 
ouă pe serie. A început distribuirea 
către populație a altor 42 mii pui de 
21 de zile. în acest an cetățenii vor 
primi de la noi peste 200 mii pui“.

Dar asta nu e totul. Sprijinirea 
populației se face și prin alte for
me. De exemplu, prin grija consi
liului popular, crescătorilor de oi și 
vaci Ii s-a repartizat teren pentru 
pășune, li s-a dat posibilitatea să 
cosească iarba de pe marginea șan
țurilor și a canalelor, iar la cosit 
trifoi și lucernă (în condiții de 30 
la sută cotă parte) au fost angajați 
cu prioritate contractanții, în pre
zent, 20 de hectare de teren sînt 
arate și semănate cu plante furajere 
de către contractanți, iar alte 18 hec
tare, defrișate de cetățeni, sînt date 
in folosința acestora, constituind o 
sursă în plus de obținere a furaje
lor necesare.

Despre felul în care sînt spriji
niți la Pîncota crescătorii de ani
male care au contractat cu statul di
ferite produse ana mai putea scrie 
multe lucruri interesante. Ne oprim 
insă aici, subliniind că acest sprijin

tribunelor demo- 
echipe care au 

crescător de ani- 
rîndul lor. depu- 

Petru Braiț,

a luat măsuri pentru 
sectorului zootehnic, 

în sprijinul 
am 
iar 

235. 
în
mii

se reflectă atît în onorarea contrac
telor încheiate, cît și în creșterea 
substanțială a efectivelor de ani
male in gospodăriile populației.

Nu s-ar putea 
peste tot la fel ?

Din păcate, nu peste tot este 
Ia l’incota. Sint comune care, 
dispun de condiții asemănătoare sau 
chiar mai bune, nu au reușit încă 
să-și onoreze sarcinile prevăzute 
prin plan, fapt ce pune sub semnul 
întrebării responsabilitatea cu care 
consiliile populare respective, cei
lalți factori cu atribuții in acest do
meniu, cetățenii 
să-și îndeplinească această 
obligație socială, 
te explica faptul 
tie, în comuna 
se încheiaseră în . .
de mici : 20 la sută la bovine, 35 la 
sută, la porcine ; 56 la sută la lapte 
de vacă și 41 la sută la lapte de 
oaie !

Rezultate nesatisfăcătoare, la unul 
sau mai multe produse, se înregis
trează și la Archis, Belin, Olari, Și- 
lindia. Altfel spus, în timp ce in 
majoritatea localităților au și tre
cut pe prim-plan livrările la fondul 
de stat, în altele contractarea esta 
departe de a fi încheiată — ceea ce 
scade procentajul total înregistrat 
la nivel de județ și, implicit, face ca 
posibilitățile mari pe care le oferă 
Aradul să fie doar parțial folosite.

ca
deși

înșiși • au înțeles 
înaltă 

Cum altfel se poa- 
că, pină la 20 mar- 
Apateu contractele 
proporții incredibil

Organizarea este bună, 
dar... mai trebuie 

îmbunătățită
La consiliul județean pentru in

dustrializarea și achiziționarea pro-

duselor agricole sîntem asigurați 
preluarea produselor prevăzute 
contract este bine organizată. Si 
se aduc argumente : pentru lapte 
există trasee bine stabilite. în fie
care sat și comună 
centru -de colectare 
pienți și aparatură 
re ; de două ori pe 
parcurs de cisterne care preiau lap
tele in mod operativ. în privința 
animalelor. în funcție de scadențele 
contractuale, care se urmăresc in 
permanență, se organizează, ad-hoc. 
baze de predare în comune.

Ni s-a mai vorbit și de alte mă
suri. Concrete și binevenite. Situa
ția generală a contractărilor și li
vrărilor în județul Arad demonstrea
ză însă ca — din moment ce sint 
rămîneri în urmă — organizarea, 
oricit de bună ar fi, mai trebuie... 
îmbunătățită. Atit pentru încheierea 
și suplimentarea contractărilor, cit 
și pentru eșalonarea ritmică a li
vrărilor. De pildă — ca să mai dăm 
un singur exemplu — achizitorii și 
recepționerii din teritoriu ar trebui 
să viziteze mai des, sistematic, fie
care gospodărie, pentru a discuta cu 
oamenii. (Ceea ce nici nu e prea 
greu, ei fiind de regulă localnici !)

Este de presupus că se vor intre- 
prinde măsurile cuvenite pentru ca 
județul Arad să fie și in acest an. 
cum a fost mai mereu, fruntaș in 
acțiunea de mare însemnătate so
cială a încheierii contractelor și e- 
fectuării ritmice, a livrărilor. în in
teresul social general, în interesul 
județului și al gospodarilor arădani 
înșiși 1

că 
in 
ni

funcționind un 
dotat cu reci- 
corespunzătoa- 
zi traseul este

Gheorqhe M1TRO1
Tristan MIHUȚA 
corespondentul „Scinteii"

datorie.de
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Cronica zilei

ȘEDINȚA COMITETIIin POLITIC EXECUTIV 
AL C C. AL P. C. R.

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Socialiste Romania, folo
sesc ocazia de a vă transmite, stimate tovarășe Ceaușescu, calde salutări 
și cele mai bune urări de fericire personală, precum și de bunăstare per
manentă poporului prieten al României vecine.

RADOVAN VLAIKOVICI
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

(Urmare din pag. I)
cheltuielilor materiale, stimularea colectivelor de oameni 
ai muncii pentru depășirea sarcinilor de pian și aplicarea 
fermă a noului mecanism economico-financiar. Rezultatele 
ce se vor obține la incheierea acestei acțiuni urmează să 
fie folosite ca bază pentru îmbunătățirea indicatorilor de 
plan pe anul 1986 și pe întregul cincinal. Totodată, au 
fost discutate PROPUNERILE PRIVIND ACORDAREA DE 
AVANSURI BĂNEȘTI UNITĂȚILOR AGRICOLE DE STAT Șl 
COOPERATISTE, MEMBRILOR COOPERATIVELOR AGRI
COLE DE PRODUCȚIE SI PRODUCĂTORILOR AGRICOLI 
PARTICULARI CARE CONTRACTEAZĂ LIVRAREA DE PRO
DUSE AGRICOLE LA FONDUL DE STAT, PRECUM SI 
ACORDAREA DE CREDITE PENTRU ACTIVITATEA DE 
PRODUCȚIE. Se prevăd criterii și norme precise privind 
natura acestor avansuri și credite, limitele și condițiile în 
care ele se pot acorda, astfel incit acestea să contribuie 
nemijlocit la creșterea efectivă a producției vegetale și 
animale, să stimuleze preocuparea unităților agricole 
pentru ca, în conformitate cu principiile autoconducerii și 
autogestiunii economico-financiare, să-și acopere din 
veniturile proprii cheltuielile materiale de producție, să 
obțină beneficii. S-a stabilit ca asemenea criterii de 
acordare a creditelor și avansurilor să fie avute în vedere 
?' In ce privește activitatea unităților industriale. In strinsă 
legătură cu aceste probleme, a fost subliniată necesitatea 
îmbunătățirii controlului financiar, luării unor măsuri hotă- 
rîte pentru ca acesta să-și îndeplinească în mod cores
punzător rolul și răspunderile ce-i revin in asigurarea 
bunei gospodăriri a fondurilor materiale și bănești ale 
unităților economice.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a discutat 
PROPUNERILE PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ORGANIZĂRII 
Șl ACTIVITĂȚII CONSILIILOR DE COORDONARE PE DO
MENII, CARE FUNCȚIONEAZĂ PE LINGĂ CONSILIUL DE 
MINIȘTRI. Toate aceste consilii vor funcționa ca organe 
de lucru în cadrul guvernului, acționind pentru îndepli
nirea in bune condiții a planului și a programelor de 
dezvoltare, a sarcinilor de producție și export, urmărind 
aplicarea întocmai a hotărîrilor partidului și a legilor 
țării in domeniile respective de activitate.

Comitetul Politic Executiv a examinat PROIECTUL DE 
LEGE PRIVIND RETRIBUIREA IN ACORD GLOBAL SI 
ACORD DIRECT A PERSONALULUI MUNCITOR. S-a

subliniat că la elaborarea acestui proiect de lege s-au 
avut în vedere stadiul actual al dezvoltării economico- 
sociale, cerințele perfecționării mecanismului economico- 
financiar, întărirea autoconducerii, autogestiunii și o ca
drului organizatoric al democrației muncitorești, care fac 
necesară îmbunătățirea continuă a organizării și retri
buirii muncii, astfel incit să se aplice cu toată hotărirea 
principiul socialist de repartiție după cantitatea, calitatea 
și importanța socială a muncii, iar veniturile să fie nemij
locit determinate de munca depusă și de rezultatele obți
nute în producție. In acest sens, proiectul de lege pre
vede aplicarea formelor de retribuire in acord global și 
in acord direct in toate unitățile economice și pentru 
toate categoriile de personal, prin care se asigură le
garea și mai strinsă a veniturilor individuale de îndepli
nirea sarcinilor de plan, de realizarea producției fizice 
și a celei destinate exportului, de creșterea ponderii pro
duselor de calitate superioară și reducerea consumurilor 
specifice normate de materii prime, materiale, combusti
bil și energie, de sporirea productivității muncii și a efi
cienței economice. S-a hotărit ca acest proiect de lege 
să fie îmbunătățit pe baza propunerilor ce s-au făcut 
și prezentat spre dezbatere și aprobare Marii Adunări 
Naționale.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat RAPORTUL PRIVIND EFECTIVUL, COMPOZIȚIA 
SI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN LA 31 DECEMBRIE 1985 Șl ACTIVITA
TEA POLITICO-ORGANIZATORICA DESFĂȘURATA DE OR
GANELE SI ORGANIZAȚIILE D.E PARTID PENTRU ÎN
FĂPTUIREA HOTĂRÎRILOR PARTIDULUI, A INDICAȚIILOR 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU ; RAPORTUL PRI
VIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE ORGANELE DE 
PARTID, DE STAT SI ORGANIZAȚIILE DE MASĂ IN ANUL 
1985 PENTRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII DE CADRE A PARTI
DULUI, precum si RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA IN- 
TERNAȚIONALÂ Ă PARTIDULUI SI STATULUI IN 1985 Șl 
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE POLITICII EXTERNE IN 
ANUL 1986.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ca toate aceste trei 
rapoarte să fie supuse dezbaterii plenarei Comitetului 
Central al partidului.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea, 
probleme curente ale activității de partid și de stat.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general. al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Permiteți-mi să vă adresez dumneavoastră și. prin dumneavoastră, Co

mitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și poporului frate român sincere mulțumiri 
pentru caldele felicitări și cele mai bune urări pe care mi le-ați transmis 
cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei mele de naștere.

îmi exprim increderea că relațiile de prietenie și de colaborare rod
nică dintre țările noastre se vor întări și amplifica in folosul popoarelor 
noastre. în interesul consolidării întregii comunități socialiste, pentru 
triumful cauzei păcii și socialismului.

Folosesc această ocazie pentru a vă adresa dumneavoastră și oame
nilor muncii din România frățească urări de mari succese și in viitor in 
îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al R. P. Mongole

Președintelui Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

Vă exprim mulțumirile mele sincere pentru sentimentele de simpatie și 
condoleanțele pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați în legătură cu 
încetarea din viață a soției mele.

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

t
Sînt recunoscător Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitări adre

sat poporului din Mauritius și mie personal cu ocazia zilei noastre na
ționale.

Vă rog să acceptați mulțumirile noastre sincere și cele mai bune urări 
de fericire pentru Excelența Voastră și de prosperitate pentru poporul 
român.

NEERASMAJ RINGADOO
Guvernatorul statului Mauritius

Vineri s-au încheiat la București 
lucrările sesiunii științifice anuale a 
Centrului de cercetări pentru pro
blemele tineretului cu tema „Cerințe 
noi ale educării tineretului pentru 
participarea la dezvoltarea econo
mi co-socială“.

Timp de două zile, în cele peste 
150 de comunicări prezentate in plen 
și în secțiuni a fost reliefată con
cepția originală a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
tînăra generație, la locul și rolul ei 
în societate. S-au dezbătut, de ase
menea, probleme actuale ale educa
ției comuniste, revoluționare a tine
retului în spiritul sarcinilor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al P.C.R. 
reflectate in programele de dezvol
tare economico-socială a patriei 
pentru actualul cincinal și în per
spectivă pînă în anul 2000.

Procedînd la un bogat schimb de 
informații și experiență referitor la 
tematica sesiunii, participanții au 
prezentat concluzii ale cercetărilor 
științifice privind orientările valo
rice și atitudinile socialiste ale tine

retului, pregătirea școlară șî profe
sională, stimularea creativității teh
nice și științifice, participarea activă 
și responsabilă a tinerilor la viața 
socială, rolul Uniunii Tineretului 
Comunist în sistemul democrației 
muncitorești, implicarea cercetării 
științifice in abordarea problemelor 
esențiale ale tinerei generații, fun
damentarea acțiunii educative pe 
concluziile investigației științifice,

★
La invitația Editurii politice, di

rectorul Editurii „Ksiazka I Wied- 
za“ din Varșovia. Witold Skrabalak, 
a efectuat o vizită in țara noastră. 
Cu acest prilej a avut loc un schimb 
de experiență și au fost discutate 
probleme de interes reciproc. Oaspe
tele a vizitat, de asemenea, unități 
economice și social-culturale din 
Capitală, precum și din județele 
Prahova și Brașov.

In incheierea vizitei, directorul 
editurii poloneze a fost primit de 
tovarășul Petru Enache, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Oamenii muncii din industria județului Olt 
au realizat planul pe primul trimestru

Oamenii muncii din industria ju
dețului Olt au realizat, la 28 mar
tie, planul pe primul trimestru al 
anului la toți indicatorii. Au fost 
create astfel condiții pentru a se 
obține suplimentar, pînă la sfîrșitul 
lunii martie, o producție-marfă in 
valoare de aproape 200 milioane lei, 
o producție-marfă vîndută și înca
sată de 450 milioane lei și 15 mi
lioane lei producție netă. De aseme
nea. la productivitatea muncii și 
investiții realizările vor fi de 103 și, 
respectiv, 100,2 la sută față de pre
vederi.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de Comitetul ju
dețean de partid Olt se arată : 
Fără sprijinul dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, șl al stimatei

tovarășe Elena Ceaușescu, eminent 
om politic și de stat, promotor al 
științei românești, nu am fi putut 
nici pe departe să rezolvăm proble
mele cu care ne-am confruntat la 
întreprinderea de osii și boghiuri 
Balș — unitate care a îndeplinit 
planul trimestrial înainte de termen 
la toți indicatorii — în extracția de 
țiței și în alte domenii și să obți
nem asemenea rezultate. De aceea, 
gindurile și sentimentele noastre le 
înmănunchem în buchetul celor mai 
calde și sincere mulțumiri, asigu
ri ndu-vă că vom face totul pentru 
a intîmpina glorioasa aniversare a 
făuririi partidului cu rezultate 
demne de Epoca de Aur care — 
prin personalitatea, eroismul re
voluționar, capacitatea creatoare, 
înflăcăratul dumneavoastră patrio
tism, cutezanța împlinirilor — a in
trat pentru totdeauna în conștiința 
istoriei noastre drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

VACANȚA ȘCOLARĂ DE PRIMĂVARĂ

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
(Urmare din pag. a Il-a) 
măreț eveniment îndeplinind 
exemplar sarcinile ce ne revin 
din hotărîrile Congresului al

Cuvîntul tovarășului Eduard Eisenburger
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
St'mate tovarășe, stimați to- 

var»' d,
Fapt,.- că România socialistă 

se află printre strălueiții pro
motori ai mișcării mondiale 
pentru pace este o realitate 
binecunoscută și apreciată pe 
toate meridianele. Firesc, pen
tru că de mulți ani patria noas
tră, în frunte cu președintele 
ei, promotorul neegalat al 
ideii de pace, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, își aduce, 
prin concepția ei clară și con
vingătoare, o contribuție de 
inestimabilă valoare la cauza 
securității și păcii in lume.

Noua inițiativă, Declarația- 
Apel a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, inspi
rată din concepția profund 
umanistă a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se asociază 
armonios tuturor celorlalte ini
țiative românești care au gene
rat și generează permanent o 
tot mai largă mobilizare a po
poarelor lumii in sprijinul 
păcii, al dezarmării.

Sintem chemați, astfel, să 
acționăm, să ne facem datoria 
pentru a asigura in acest An 
Internațional al Păcii ca norii 
amenințători ai unui holocaust 
nuclear să fie înlăturați, să în
vingă rațiunea, dragostea de 
oameni. Cunoscînd această ade
ziune unanimă și fără rezerve 
a poporului român, inclusiv a 
cetățenilor români de naționa
litate germană din patria noas
tră. față de politica de pace a 
țării noastre, gindită și concepu
tă de marele strateg și erou al 
păcii care este tovarășul

Cuvîntul tovarășei Ana Brustur
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu.
Stimați tovarăși,
Astăzi trăim un mare si sem

nificativ moment, de profundă 
rezonantă, prin care ponorul 
român dă glas, asa cum a fă
cut-o întotdeauna in clipele de 
grea cumpănă ale omenirii, vo
inței sale ferme de pace, hotă- 
ririi de a participa activ la 
făurirea unei lumi fără arme si 
fără războaie. Declaratia-Apel 
a Frontului Democrației si 
Unității Socialiste adresată 
partidelor si organizațiilor de
mocratice. guvernelor. tutu
ror popoarelor din tarile eu
ropene. din Statele Unite ale 
Americii și Canada, de pe al
te continente reprezintă, fără 
îndoială, un nou si insufletitor 
nrilei de manifestare a vocației 
unanime de pace a ponorului 
nostru, care isi găseste o depli
nă Întruchipare in concepția 
profund umanistă si în strălu
citele demersuri ne care dum- 
neat oastră. mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu. le promo
vați energic si nrincinial pentru 
a asigura triumful păcii, victo
ria rațiunii, a adevăratului 
umanism.

Avem temeiuri depline pentru 
a . susține din întreaga noastră 
ființă politica externă a Româ
niei socialiste. în nrimul rind.

>t ce am realizat în anii so

XIII-lea, aducîndu-ne astfel o 
tot mai mare contribuție la ri
dicarea scumpei noastre patrii 
pe noi culmi de progres și ci
vilizație.

Nicolae Ceaușescu. Consiliul 
oamenilor muncii de naționa
litate germană din Republica 
Socialistă România se consideră 
îndreptățit să declare, in nu
mele tuturor .cetățenilor români 
de naționalitate germană, acor
dul lor total, deplina adeziune 
față de acest document.

Dind glas gîndurilor și voin
ței unanime de pace a oameni
lor muncii de naționalitate ger
mană din tara noastră, vă ru
găm să fiți încredințați că ne 
vom uni glasul cu cel al între
gului popor, astfel încît anul 
1986 să marcheze, așa cum ați 
cerut dumneavoastră, „realizări 
concrete, reale, în spiritul an
gajamentelor și declarațiilor 
făcute, privind lichidarea arme
lor nucleare, oprirea amplasă
rii și apoi înlăturarea rachete
lor nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa și, în conti
nuare, a tuturor armelor nu
cleare, oprirea experiențelor 
nucleare, a acțiunilor de mili
tarizare a Cosmosului".

în același timp, Consiliul oa
menilor muncii de naționalitate 
germană își va uni eforturile 
cu cele ale tuturor organizați
ilor componente ale F.D.U.S., 
asigurînd conducerea partidului 
și statului, personal pe dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii de naționalitate 
germană sînt ferm hotăriți ca 
— umăr la umăr cu întregul 
popor — să depună toate efor
turile pentru transpunerea in 
viață a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului, contribuind prin aceasta 
la dezvoltarea multilaterală a 
patriei, la asigurarea păcii și 
colaborării în întreaga lume.

cialismului si mai cu seamă 
dună Congresul al IX-lea al 
partidului este rezultatul politi
cii noastre interne si externe 
intelepte. novatoare. Apoi si 
noi in județul nostru, ca de 
altfel la scara intreeii țări, 
ne-am nronus să adăugăm in 
acest cincinal si in anii ce vor 
veni noi si strălucite podoabe 
în cununa patriei. Dar tot ce 
avem de gînd să înălțăm este 
imposibil fără pace.

Avem nevoie de pace pentru 
a ne creste pruncii, centru a 
ne face munca in fabrici si uzi
ne mai spornică, pentru a ne 
lucra în tihnă ogoarele, pentru 
a ne făuri planuri mărețe si a 
le îndeplini prin trudă si cu
tezanță.

Toate aceste ginduri si aspi
rații sînt însă grav amenințate 
de munții de arme, care au 
năpădit tot pjmintul si acum 
riscă să îmnînzească cu încărcă
tura lor ucigătoare si cerul.

Iată de ce. în opinia noastră 
asigurarea unui viitor pașnic 
întregii omeniri a devenit o ne
cesitate vitală, ca ana si aerul.

Animați de asemenea idea
luri. oamenii muncii de oe stră
vechile meleaguri românești ale 
Ciulului, toate organizațiile de 
masă si obștești cuprinse în 
F.D.U.S.. întocmai tuturor cetă
țenilor tării — sustinînd oe de
plin demersurile perseverente 
consacrate păcii pe care 

le întreprindeți dumneavoăs- 
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu; luptător 
ferm pentru binele oamenilor 
de pretutindeni, mare si înflă
cărat Erou al păcii — isi ma
nifestă deplina adeziune la 
Declaratia-Apel a Frontului De
mocrației si Unității Socialiste, 
la celelalte documente supuse 
atenției noastre, cu convingerea 
că ele vor contribui la deschi
derea unei perspective noi pe 
calea înfăptuirii unei lumi in 
care amenințarea războaielor, a 
armelor să fie exclusă pentru 
totdeauna.

Acum, cînd întreaga noastră 
națiune se pregătește să săr
bătorească împlinirea a 65 de

Cuvîntul tovarășului Ion Tutoveanu
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimată asistență,
Documentele supuse dezba

terii, la care subscriu cu toată 
convingerea, pun incă o dată 
în lumină, cu vigoare, vocația 
de pace și de muncă a poporu
lui nostru. A unui popor astăzi 
liber și demn,, care dorește să-și 
consacre toate energiile propă
șirii, împlinind marea operă de 
ctitorie a socialismului și comu
nismului în patria noastră, 
sub _ conducerea înțeleaptă, 
clarvăzătoare, a celui mai 
iubit fiu al său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

De pe pămîntul Europei au 
izbucnit două conflagrații mon
diale nimicitoare. Am cunoscut 
ororile uneia dintre ele, ca 
participant nemijlocit la lupte 
pe toată durata războiului anti
hitlerist și, ca martor ocular 
din tranșee al marilor sale 
grozăvii, pot să-mi imaginez ce 
ar însemna războiul atomic : 
un cataclism după care n-ar 
rămine nici învingători, nici 
învinși, și care ar distruge în
seși condițiile existenței vieții 
pe Terra.

Pornind de la adevărul in
contestabil că intensificarea 
cursei înarmărilor constituie 
un factor principal al creșterii 
pericolului de război și că 
sporirea cheltuielilor pentru 
înarmare, dezvoltarea continuă 
a armamentelor de toate tipu
rile au loc în dauna popoarelor, 
expunindu-ie in cel mai înalt 
grad catastrofei nucleare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
elaborat un amplu program de 
măsuri concrete vizind în pri
mul rind reducerea și lichi
darea armelor nucleare, și în 
paralel a armamentului clasic, 
a efectivelor militare, a cheltu
ielilor de inarmare.

Sintem ferm hotăriți să ac
ționăm cu intreaga noastră ca
pacitate, așa cum ne îndeamnă 
înflăcăratul militant revoluțio

Cuvîntul tovarășei Elena Ciocan
Mult stimatț tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Tînăra generație a României 

socialiste, crescută și educată 
într-o epocă de strălucite muta
ții revoluționare, ce pogrtă 
amprenta muncii neobosite a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
îsi manifestă, asemenea între
gului popor, adeziunea sa una
nimă și activă la politica exter
nă a partidului și statului 
nostru, la inițiativele de larg 
răsunet international și activi

ani de la crearea Partidului 
Comunist Român, rememorăm 
cu îndreptățită mindrie patrio
tică glorioasa luptă dusă de 
poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist, pentru 
libertate și independență, pen
tru pace și progres. Este un 
fericit prilej de a da glas în 
aceste momente angajamentu
lui nostru ferm de a ne face 
datoria de adevărați revoluțio
nari, de a ne spori eforturile 
pentru înfăptuirea cutezătoare
lor programe de dezvoltare 
rapidă, multilaterală a patriei 
noastre socialiste, de ridicare a 
României pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

nar și patriot, eminentul 
Erou al Păcii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru re
alizarea acestui program. a 
măsurilor de lichidare a baze
lor militare, aflate pe teritoriile 
altor state, de desființate a 
blocurilor militare, de retragere 
a tuturor trupelor în interiorul 
frontierelor naționale, de creș
tere a încrederii între state. O 
cerință imperioasă pentru 
cauza destinderii și păcii o 
constituie încetarea, în general, 
a presiunilor de orice fel îm
potriva unor state, încetarea 
oricăror manevre militare în 
apele internaționale, retragerea 
din acestea a flotelor militare 
ale marilor puteri. Mările și 
apele internaționale să fie fo
losite nu in scopuri de război, 
de pregătiri militare, ci exclu
siv pentru navigație, în scopuri 
pașnice. Cetățenii țării noastre, 
care s-au pronunțat permanent, 
cu fermitate. împotriva orică
ror experiențe cu arma nuclea
ră. ce amplifică spirala înar
mărilor, sporesc pericolul unui 
război nimicitor, dezaprobă în 
modul cel mai hotărit noua ex
periență nucleară efectuată de 
Statele Unite ale Americii. Ase
menea acte agravează și mai 
mult situația din lume, și așa 
destul de explozivă, punînd jn 
pericol liniștea popoarelor, exis
tența vieții. Trebuie să se de
pună eforturi stăruitoare pen
tru interzicerea totală a aces
tor experiențe și salutăm, 
alături de toți oamenii de bine 
din lume, propunerile Uniunii 
Sovietice privind oprirea ori
căror experiențe nucleare.

Consider că spre aceste țeluri 
nobile trebuie să tindem, . mai 
ales în acest An Internațional 
al Păcii, iar Declarația-Apel a 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, celelalte docu
mente ilustrează, încă o dată, 
contribuția constructivă a po
porului român, cu ideea și 
fapta, la edificarea unei lumi 
a păcii, echității și dreptății.

tatea prodigioasă desfășurată 
de cel mai iubit fiu al țârii 
noastre și îndreptată spre so
luționarea. în interesul popoa
relor, a marilor probleme ale 
epocii contemporane.

O fericită succesiune face ca 
Anul Internațional al Păcii să 
urmeze Anului Internațional 
al Tineretului, care după cum 
este cunoscut, sub deviza ..Par
ticipare. Dezvoltare. Pace", a 
activizat resursele tinerel gene
rații în direcția acțiunii pentru 
înfăptuirea idealurilor sale ma
jore de pace, dezarmare, liber
tate și independentă.

Raspunzind mflăcăratelor în- vocația de pace a poporului 
demnuri adresate de dumnea- român, poziția constant ex- 
voastră, mult stimate tovarășe primată de România socialis- 
Nicolae Ceaușescu, tineretul ro- tă, prin glasul său cel mai 
mân, organizația sa revoluțio- autorizat, al președintelui țării, 
nară vor continua să militeze, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu toate forțele, pentru întări- care situează pacea, dreptul 
rea unității de acțiune a tine- suprem al oamenilor la viață, 
rei generații progresiste și de- Ia o existență liberă și demnă 
mocratice de pretutindeni in în rîndui imperativelor majore 
vederea sporirii aportului aces- ale epocii contemporane.
teia la lupta popoarelor pentru Tineretul român, așa cum 
eliminarea pericolului unui bine ați subliniat dumnea- 
război nuclear, pentru apărarea voastră, mult iubite și stimate 
dreptului fundamental la exis- tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
tență pașnică. vrea să trăiască sub cerul senin

în contextul marcării Anului ai păcii, să-și realizeze visurile 
Internațional al Păcii, pe baza și năzuințele, să aibă parte de 
experienței dobindite în pregă- bucuria muncii și a vieții, să 
tirea și desfășurarea Anului In- trăiască liber, fericit, în pace si 
ternațional al Tineretului, vom securitate.
continua să organizăm, in spi- Vă asigurăm, mult stimate 
ritul Programului adoptat de tovarășe secretar general, că, 
Biroul Permanent ai Comitetu- urmind exemplul dumneavoas- 
Iui Politic Executiv al C.C. al tră luminos, vom milita cu 
P.C.R., ample acțiuni, sub gene- hotărîre, cu fermitate revolu- 
ricul „Tineretul României do- ționară și răspundere comu- 
rește pacea", avînd ca tematică nistă pentru înfăptuirea mă- 
rolul și contribuția tineretului rețelor obiective stabilite de 
în lupta pentru pace și dezar- Congresul al XIII-lea al P.C.R., 
mare, pentru edificarea unei pentru statornicirea unul climat 
lumi mai bune și mai drepte, de pace.și securitate pe conti-

Vă rog să-mi permiteți să nentul nostru și în întreaga 
exprim acordul deplin al ti- lume, pentru înfăptuirea dezar- 
nerei generații a patriei față mării, pentru respectarea ne- 
de documenteledezbătute în abătută a dreptului fundamen- 
această plenară, documente tal al popoarelor, al tinerei ge- 
ce sintetizează cu claritate nerații la viață pașnică.

Cuvîntul tovarășului Constantin Niță
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Oamenii muncii, sindicatele 

din România socialistă știu că 
programele de dezvoltare eco
nomică și socială a patriei se 
pot realiza numai în condiții 
depline de pace și secu
ritate. Problema fundamentală a 
epocii noastre este asigurarea 
păcii, de care depind prezentul 
și viitorul națiunii noastre, ale 
tuturor popoarelor lumii. Per
miteți-mi să exprim, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în numele 
milioanelor de membri ai sin
dicatelor, atașamentul profund 
și adeziunea noastră față de 
acțiunile dumneavoastră de 
pace, față de inițiativele și de
mersurile de înaltă responsabi
litate pe care le faceți în apă
rarea dreptului suprem al oa
menilor, al popoarelor la viață, 
la existență liberă și demnă. 
Acum, în preajma glorioasei 
aniversări a Partidului Comu
nist Român, vă încredințăm, 
mult stimate tovarășe secretar 
general de sentimentele noastre 
de adîncă recunoștință si aleasă 
prețuire pentru îndelungata ac
tivitate revoluționară și patrio
tică. desfășurată pentru binele 
și fericirea națiunii, pentru 
triumful in lume al politicii de 
pace, independență și colabo
rare.

Alături de toți oamenii mun
cii din tara noastră, de toate 
organizațiile de masă și ob
ștești. Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România își ex
primă întreaga adeziune la De- 
clarația-Apel a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
la celelalte documente, adopta
te de partidpanții la plenară, 
documente care reprezintă o 
nouă expresie a consensului 
național în favoarea mobiliza
toarelor acțiuni, inițiative și 
propuneri de pace și dezarmare 
ale secretarului general al parti
dului. președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Doresc să evidențiez. în acest 
cadru, caracterul cuprinzător al 
programului românesc de dezar
mare care, pe lingă prioritatea 

dezarmării nucleare, atrage a- 
tenția asupra necesității unor 
măsuri de reducere substanțială 
a armamentelor clasice, a efec
tivelor și cheltuielilor militare.

Urmărind cu îngrijorare evo
luția situației internaționale, 
milioanele de oameni ai muncii 
din patria noastră iși exprimă 
aprobarea unanimă față de po
zițiile susținute de Româ
nia, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de ac
țiunile și inițiativele conducă
torului partidului și statului 
nostru pentru reglementarea 
exclusiv pe cale pașnică, poli
tică a diferendelor și conflicte
lor între state, pentru înceta
rea oricăror forme de amestec 
și presiuni împotriva unor 
state, pentru renunțarea la ma
nevre militare, inclusiv la cele 
maritime, pentru retragerea 
flotelor militare ale marilor 
puteri din apele internaționale 
și folosirea acestora numai in 
scopuri pașnice — toate aces
tea fiind măsuri de natură să 
contribuie concret la asanarea 
climatului internațional.

Promovind neabătut politica 
de pace a României socialiste, 
sprijinind în unanimitate ac
țiunile și inițiativele de larg 
răsunet internațional ale secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
sindicatele, in spiritul progra
mului adoptat de Biroul Per
manent al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., și-au 
întocmit un amplu program de 
acțiuni consacrate păcii și secu
rității, in cadrul Anului Inter
național al Păcii, participind, 
în strinsă unitate cu toate for
țele progresiste, antiimperialis- 
te și democratice, la lupta pen
tru oprirea cursului înarmărilor 
și înfăptuirea dezarmării.

Ne angajăm, mult iubite to
varășe secretar general, să fa
cem totul pentru a da expresie 
viguroasă vocației de pace a 
poporului român și a îndeplini 
mărețele obiective stabilite de 
cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului pentru înaintarea 
fermă a țării ne calea edifică
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării 
spre comunism.

La 5 aprilie, după ultima oră de 
curs, începe vacanța școlară de pri
măvară. Elevii claselor I—VII vor 
relua cursurile la 21 aprilie, iar -cei 
din clasele VIII—XII, la data de 14 
aprilie. în acest interval, multi din
tre ei se vor odihni în tabere orga
nizate pe Valea Prahovei și a Oltu
lui, în stațiunile Slănic Moldova, 
Herculane, Soveja, Vatra Dornei, 
precum și pe Litoral, vor lua parte 
la excursii și drumeții pe frumoase 
trasee turistice, la locuri și monu
mente istorice. Tot în vacanța de 
primăvară vor avea loc etapele re
publicane ale tradiționalelor olim
piade în domeniul principalelor o- 
biecte de studiu și aie concursurilor 
școlare pe meserii, manifestări cul- 
tural-artistice înscrise în progra
mul Festivalului național „Cîntarea 
României", precum și gale de film 
reunind pelicule artistice, documen
tare și de animație. In multe centre

tv
13,00 Telex
13,05 La sfirșlt de săptâmtnă (color)

• „Sus pe Valea Bîrgăului" — 
melodii populare • Gala desenu
lui animat • „Ritmuri...* — re
portaj • „Poem“ de George 
Enescu — moment coregrafic
• Azi, în anul 65 al partidului — 
dezvoltarea social-politică a ora
șului Satu Mare. Reportaj • „Po

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 martie, ora 20 — 1 apri
lie, ora 20. In țară ; Vremea va fi în 
general caldă, cu cerul variabil, pre- 
zentmd înnorări mai accentuate in 
ultimele zile. Vor cădea ploi locale 
care vor avea și caracter de averse in 
cea mai mare parte a intervalului, ex-

INFORMAȚII SPORTIVE
BOX : „CENTURA DE AUR"

Meciuri spectaculoase 
și în semifinalele de aseară

La Palatul sporturilor din Capi
tală s-a disputat vineri după-amia- 
ză a doua gală semifinală a com
petiției internaționale de box „Cen
tura de aur", numerosul public pre
zent in tribunele sălii puțind ur
mări meciuri spectaculoase, de bun 
nivel tehnic.

La categoria pană, Nicolae Tal- 
poș (România) l-a învins la 
puncte pe S. Ganabaatur (R. P. 
Mongolă) și urmează să-I intil- 
nească în finală pe Constantin 
Pascariu, care l-a întrecut, tot la 
puncte, oe Costin Stancu. Un meci 
așteptat cu interes s-a disputat m 
limitele categoriei ușoare, in care 
Borislav Abadjiev (Bulgaria) l-a 
învins la puncte (decizie 5—0) pe 
Rene Fonseca (Cuba).

Alte rezultate : categ. muscă: Cris
tian Morea (România) b.p. Florin 
Manea (România) ; categ. ușoară : 
Vladimir Riumin (U.R.S.S.) b.p. Va- 
sile Mihăilă (România) ; categoria 
mijlociemică : D. Lugigan (România) 
b.p. N. Ciobanu (România) ; V. Sva- 
cika (U.R.S.S.) b.p. M. Gavrilă 
(România) ; categoria semigrea : 
L. Rodriguez (Cuba) b. ab. II 
F. Pamfil (România) ; D. Senciuc 
(România) b.p. M. Marcu (România) ; 
categoria suoergrea : D. Răcaru 
(România) b. ab. III S. Mahmud (Si
ria) : A. Lukstin (U.R.S.S.) b.p. 
T. Pîriol (România).

Astăzi este zi de odihnă, gala fi
nală urmind să se desfășoare dumi
nică. incepind de la ora 10.

AZI, LA RUGBI
România - Scoția, pe stadionul 

„23 August" din Capitală
Capitala va fi din nou gazda unui 

foarte atractiv meci internațional de 
rugbi ! Azi, pe stadionul „23 August", 
cu începere de la ora 14,30, se vor 
întrece echipele reprezentative ale 
României și Scoției. Un meci-test, 
util pentru ambele formații care iși 
vor măsura forțele de pe poziții 
oarecum diferite ; rugbiștii noștri 
aflați în plin sezon competițional in
ternațional, iar oaspeții la foarte 
puțin timp după participarea lor în

județene vor fi amenajate — sub 
egida Muzeului tehnic „Dimitrie 
Leonida" — expoziții ce vor reuni 
creații tehnice realizate în ateliere- 
școală.

Cluburile de vacanță, casele de 
cultură vor găzdui întîlniri ale ele
vilor cu activiști de partid și de 
stat, oameni de cultură și știință, 
care vor prezenta semnificația și 
importanța aniversării a 65 de ani 
de la crearea Partidului Comunist 
Român, inițiativele de pace cu larg 
ecou internațional ale conducătorului 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și aspec
te ale participării tineretului Româ
niei socialiste la acțiunile consacra
te păcii și dezarmării. Pe toată du
rata vacantei se vor desfășura ma
nifestări ce vor marca Anul Inter
național al Păcii.

(Agerpres)

por eroic, glorios partid'1 — mo
ment poetic • Un tablou din Ga
leria națională • Telesport — ru
brică de actualitate sportivă 
• Melodii, melodii

14,40 Martie — cronica evenimentelor 
politice

15,00 închiderea programuluj 
19,00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedla (color)
19.45 Film artistic (color). „Nu te voi 

uita..."
31.45 Telejurnal
21,55 în lumina reflectoarelor (color) 
22,30 închiderea programului 

ceptînd sudul țării, unde vor fi mai 
răzlețe. Vîntul va prezenta unele in
tensificări predomlnînd din sectorul 
sudic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 3 și 12 grade, iar cele 
maxime între 10 și 20 grade, mai ridi
cate în primele zile. Pe alocuri, dimi
neața se va produce ceață. In Bucu
rești : Vreme în general caldă. Cerul 
va fl variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila între 8 și 18 grade, 
iar cele maxime între 1« și 20 grade.

cununată de deplin «ucces în „Tur
neul celor 5 națiuni".

Partida de astăzi constituie, tot
odată, și o revanșă la precedenta 
întilnire, tot la București, de acum 
doi ani, cînd, după cum se știe, vic
toria a fost de partea echipei Româ
niei, Este de observat că loturile 
anunțate de antrenorii respectivi 
cuprind numeroși jucători din rindul 
celor ce au evoluat în partida din 
1984.

Formațiile probabile pentru meciul 
de azi : România : Hodorcă — Voi 
nov. Lungu. David. M. Toader — Ig
nat. Paraschiv (căpitanul echipei) — 
Murariu. St. Constantin. Giuglea — 
Caragea. L. Constantin — Pașcu, 
Munteanu. Bucan. Scoția : G. Has
tings, Duncan. D. Johnston. S. Has
tings. Baird — Rutherford. Laidlaw
— Calder. Beattie. Jeffrey — Pax
ton. Campbell — Milne. Deans 
(căpitanul echipei). Brewster.

Arbitrează englezii R. C. Quitten- 
ton (la centru), F. H. Howard și L. 
Prideaux (la tușe).

Ieri. în cadrul Turneului F.I.R.A. 
pentru juniori, ce se dispută la 
București, s-au desfășurat patru 
meciuri din prima grupă valorică. 
Iată rezultatele : Italia — România 
7—6 ; Franța - U.R.S.S. 58-r-7 : Spa
nia — Polonia 18—4 ; R.F. Germania
— Belgia 16—8. Astăzi sînt progra
mate intilnirile Portugalia — Tuni
sia (teren Gloria, ora 9,30) și Elve
ția — Iugoslavia (teren Tineretului, 
ora 10). contind per.tru grupa valo
rică B a competiției.

Turneul se încheie mîine, cînd vor 
avea loc meciurile decisive pentru 
clasament : Franța — Italia (Stadio
nul Parcul Copilului, ora 15). pentru 
locurile 1—2 : România — U.R.S.S. 
(teren Steaua, ora 10). pentru locu
rile 3—4 ; Spania — R.F. Germania 
(teren Gloria, ora 10) pentru locu
rile 5—6 ; Polonia — Belgia (stadion 
Voința, ora 10) pentru locurile 7—8.

HOCHEI. Campionatul mondial le 
hochei pe gheață pentru iuniori 
(grupa C) s-a încheiat in localitatea 
franceză Gap cu victoria echipei 
Franței, urmată în clasamentul final 
de Danemarca. Anglia. R.P. Chineză. 
Ungaria și Belgia. în ultima zl a 
competiției Franța — Ungaria 10—2; 
Danemarca — R.P. Chineză 4—2 ; 
Anglia — Belgia 4—2.
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ANUL INTERNATIONAL
>1 '

al păcii’
Dezbaterile din Comitetul Națiunilor Unite 

pentru Oceanul Indian
NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager

pres). — în cadrul dezbaterilor din 
Comitetul Națiunilor Unite pentru 

' Oceanul Indian, care se desfășoa
ră, în prezent, la sediul din New 
York al Națiunilor Unite, repre
zentantul Omanului la Națiunile 
Unite a lansat un apel către toate 
statele riverane Oceanului Indian, 
precum și altor țări interesate, ce- 
rindu-le să-și intensifice eforturile

astfel incit această regiune să nu 
fie implicată în conflicte inter
naționale, în cursa înarmărilor și, 
totodată, să fie liberă de interven
ție militară străină.

Totodată, vorbitorul a evidențiat 
necesitatea intensificării eforturi
lor pentru asigurarea păcii și sta
bilității nu numai în regiunea 
Oceanului Indian, ci în întreaga 
lume.

Proteste împotriva participării vest-germane 
Ia „războiul stelelor"

BONN 28 (Agerpres). — Repre
zentanți ai Partidului Social-De
mocrat din R.F.G. au protestat 
energic împotriva acordului sem
nat de guvernul de la Bonn 
S.U.A. prin care se angajează 
întreprinderile vest-germane 
participe la punerea la punct 
proiectului militar „Inițiativa
apărare strategică" (S.D.I.), infor
mează agențiile United Press Inter
national și France Presse.

într-o conferință de presă or
ganizată la Bonn. Johannes Rau, 
vicepreședinte al P.S.D. și candi
dat la funcția de cancelar federal

cu 
ca 
să 
a 

de

în eventualitatea cîștigării alegeri
lor legislative din ianuarie 1987 
de către partidul său. a afirmat 
că respectivul acord nu 
interesele R.F.G. 
P.S.D. a cerut o 
Bundestag asupra acordului, 
trucît toate acordurile avind im
plicații politice trebuie să fie apro
bate de parlament.

La rîndul său, purtătorul de cu- 
vînt al Partidului ecologist a rele
vat că „de acum, R.F.G. este, din 
punct de vedere politic, corespon-, 
săbii al proiectului american 
S.D.I.".

._ . servește
în consecință, 
dezbatere în 

în-

„Toți copiii doresc 
pacea"

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A.. Ronald Rea
gan, a primit la Casa Albă pe 
eleva sovietică Katia Liceva (11 
ani), aflată într-o vizită in S.U.A. 
în cadrul unei delegații a partiza
nilor păcii din U.R.S.S. Eleva so
vietică a înmînat președintelui 
S.U.A. un dar confecționat de co
piii din U.R.S.S., reprezentînd un 
glob terestru în chip de copil, 
care ține in mină un porumbel al 
păcii, și i-a declarat că toți copiii 
din lume doresc pacea și nu pot 
trăi liniștiți cit timp există arme 
nucleare.

După terminarea întrevederii, 
Katia Liceva a relatat corespon
dentului agenției T.A.S.S. la 
Washington că președintele Rea
gan i-a promis să facă totul pen
tru a nu se declanșa un război 
nuclear.

„Pentru o lume 
fără arme"

Plenara Mișcării pentru pace din Austria
VIENA 28 (Agerpres). — Proble

mele activizării luptei pentru pace, 
împotriva cursei înarmărilor, in 
special a înarmărilor nucleare, pen
tru destinderea încordării interna
ționale au fost principalele 
discutate de plenara Mișcării 
tru pace din Austria, care a 
loc la Vlena. Militanții pentru

teme 
pen- 
avut 
pace

din această țară sint chemați să 
participe la campania antirăzboi
nică de masă ce se va desfășura 
în Austria in următoarele luni sub 
deviza luptei pentru lichidarea 'ar
melor nucleare și chimice. împo
triva mititarlzării spațiului cos
mic, pentru încetarea tuturor ex
periențelor nucleare.

LAGOS 28 (Agerpres). — „Pen
tru o lume fără arme !“, „Nu, pro
gramului de militarizare a spațiu
lui cosmic !“ — sub aceste devize 
s-a desfășurat la Universitatea din 
Lagos o conferință pentru întări
rea securității internaționale, inau- 
gurindu-se ctl acest prilej mani
festațiile din Nigeria consacrate 
Anului Internațional al Păcii. în 
rezoluția conferinței se subliniază 
că orice propunere în direcția 
dezarmării este binevenită și se 
cere să se pună capăt acumulării 
continue de arme nucleare în lume.
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MOSCOVA■ ■ -      — 1
Dezvoltarea colaborării tehnico-științifice 

româno-sovietice
MOSCOVA 28 (Agerpres). — Mihai 

Chebeleu transmite : La 28 martie 
a avut loc, la Moscova, o întîlnire 
intre tovarășul Ion Ursu, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, și G. I. 
Marciuk, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului de Stat al 
U.R.S.S. pentru Știință și Tehnică.

Cu acest prilej, din partea tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceausescu, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului Național al Științei si în- 
vătămîntului, au fost adresate tova
rășului G. I. Marciuk un mesaj de 
salut și urări de succes în activitatea 
de dezvoltare a științei si tehnicii în 
U.R.S.S.

Tovarășul G. I. Marciuk a rugat 
să se transmită tovarășei Elena 
Ceausescu calde mulțumiri pentru 
mesaj, însoțite de cele mai bune

urări de sănătate și succes în impor
tanta activitate consacrată dezvoltă
rii științei și tehnologiei în România.

Au fost examinate stadiul și re
zultatele colaborării tehnico-știinti- 
fice româno-sovietice și s-au stabilit 
direcțiile de dezvoltare și adîncire în 
continuare a conlucrării în acest do
meniu. în conformitate cu înțelege
rile convenite la întilnirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Mihail Gorbaciov.

S-a subliniat necesitatea concen
trării eforturilor celor două părți 
asupra realizării în cooperare a 
obiectivelor de cercetare—dezvoltare 
din programul de colaborare între 
România și Uniunea Sovietică pe 
perioada 1986—1990, cu prioritate în 
domenii legate de dezvoltarea bazei 
de materii prime. combustibili și 
energie, crearea de noi materiale și 
tehnologii.

PRAGA

încheierea lucrărilor celui de-al XVII-lea Congres 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia 

Tovarășul Gustav Husak a fost reales in funcția 
de secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia

PHENIAN

Sesiunea Comisiei mixte 
interguvernamentale româno - coreene
PHENIAN 28 (Agerpres). — La 

Phenian a fost semnat, Ia 28 mar
tie, protocolul celei de-a XH-a se
siuni a Comisiei mixte interguver
namentale de colaborare economică 
și tehnico-științifică între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană. ■

Protocolul a fost semnat de tova
rășul Ion Dincă, prim viceprim-mi- 
nistru ai guvernului, președintele

părții române în comisie, și de to
varășul Păk Nam Ghi, vicepre
ședinte al Comisiei de politică eco
nomică a Comitetului Popular Cen
tral al R.P.D. Coreene, președintele 
părții coreene în comisie.

Cu același prilej, a fost semnat și 
protocolul celei de-a Xl-a sesiuni a 
subcomisiei mixte privind colabo
rarea în domeniul tehnico-științific.

Mesaj al secretarului general al C.C. al P.C.U.S.
adresat secretarului general al O.N.U.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov. a trimis secreta
rului general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, un mesaj în care 
subliniază că țelurile Anului Inter
național al Păcii, proclamat de 
O.N.U., corespund principiilor pro
movate de Congresul al XXVII-lea 
al P.C.U.S., informează agenția 
T.A.S.S.

După ce amintește propunerile 
făcute de U.R.S.S. în domeniul 
dezarmării, în primul rînd nucleare, 
și in cel al controlului asupra mă
surilor de dezarmare, mesajul subli
niază că formarea unui sistem atot
cuprinzător de securitate internațio
nală constituie nu numai o sarcină 
multilaterală, ci și una globală, care 
cere eforturi comune ale statelor și 
popoarelor, ale tuturor la un loc și 
ale fiecăruia în parte.

Un rol important — subliniază 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S.

— trebuie să-l joace dialogul perma
nent — bilateral și multilateral — al 
conducătorilor tuturor statelor co
munității internaționale.

Avind în vedere prevederile Cartei 
O.N.U. — adaugă el — o. răspundere 
deosebită pentru situația din lume 
revine membrilor permanenți al 
Consiliului de Securitate, care, de 
altfel, sint puteri nucleare. Tocmai 
de aceea. Uniunea Sovietică propu
ne conducătorilor celor cinci puteri 
să se așeze la mașa tratativelor și 
să discute ce se poate face și ce tre
buie făcut, pentru întărirea păcii și, 
în primul rînd, pentru lichidarea 
armei nucleare.

Oamenii sovietici — se spune în 
încheierea mesajului — iși exprimă 
speranța că Anul Internațional al 
Păcii va fi folosit in toate țările 
pentru întreprinderea de măsuri 
concrete, pașnice, in vederea izbă
virii generației actuale și a celor 
viitoare de pericolul unei catastrofe 
nucleare.

VARȘOVIA

Convorbiri polono-ungare
VARȘOVIA 28 (Agerpres). — La 

28 martie a sosit la Varșovia Janos 
Kadar, secretar general al P.M.S.U., 
care întreprinde o vizită în R. P. Po
lonă, la invitația lui Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone.

în aceeași zi, la Varșovia au 
început convorbirile polono-ungare 
la nivel înalt, anunță agenția P.A.P.

R.F.G. : în poîida amplei

Adunare festivă la Helsinki
Cu prilejul împlinirii a 35 de ani 

de la crearea Asociației de prietenie Finlanda

ADDIS ABEBA

Conferința miniștrilor de finanțe 
din țările membre ale O. U.A.

ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). — 
în capitala Etiopiei s-au deschis 
lucrările unei conferințe de două 
zile a miniștrilor de finanțe din ță
rile membre ale Organizației Unității 
Africane. Pe ordinea de zi figurează 
elaborarea unui document care să 
constituie poziția Africii in legătură 
cu prioritățile financiare și econo
mice, ce va fi prezentat în luna mai 
cu prilejul deschiderii unei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate crizei economice de pe con
tinentul african.

în momentul de față, țările afri
cane înregistrează o datorie externă 
estimată la 170 miliarde dolari. Ea 
iși pune o pecete grea asupra pla
nurilor de dezvoltare economică în 
condițiile in care s-au deteriorat grav 
raporturile de schimb, în defavoarea 
țărilor în curs de dezvoltare.

Potrivit aprecierii specialiștilor,

Africa va avea nevoie în următorii 
cinci ani de cel puțin 115 miliarde 
dolari pentru a putea depăși difi
cultățile economice. în strategia 
globală economică, în ultimul timp 
se preconizează o mobilizare a efor
turilor financiare și umane in două 
domenii : agricultura și infrastruc
tura transporturilor. Primul domeniu 
apare, pentru toți, vital, dacă se ia 
in considerație că insuficienta ali
mentară reprezintă, de ani de zile, 
un fenomen grav pe continent. 
Țările africane consideră, de ase
menea, că, pe lingă ajutorul extern, 
trebuie să se ajungă și la stabilirea 
unui raport mai just între preturile 
la produsele industriale și cele la 
materii prime, precum și la o des
chidere mai mare a pieței externe 
pentru p'rodusele tradiționale la ex
port ale statelor din „lumea a 
treia".

mișcări de protest din țară

PRIMUL GRUP DE RACHETE 
NUCLEARE VA DEVENI 

OPERATIONAL
BONN 28 (Agerpres). — Primul 

grup de rachete americane cu rază 
medie de acțiune de tip „Cruise" va 
deveni operational pînă la sfirșitul 
lunii martie, la Wueschheim. în ma
sivul muntos Hunsruech (in zona de 
sud-vest a R.F.G.), unde staționează 
o unitate de rachete tactice de croa
zieră ale S.U.A. — a confirmat, un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
vest-german al Apărării, citat de 
agențiile France Presse și Associated 
Press.

Potrivit deciziilor N.A.T.O.. se pre
vede staționarea pe teritoriul R.F.G. 
a 96 de rachete de tip „Cruise", pînă 
în anul 1991, și a 108 rachete 
„Pershing II", a căror amplasare a 
fost încheiată în 1985.

Agenția Associated Press aminteș
te, în context, că în R.F.G. există o 
puternică mișcare de protest. împo
triva amplasării pe teritoriul tării 
a rachetelor nucleare ale N.A.T.O., 
mișcare ce cuprinde diferite cate
gorii ale opiniei publice. A.P. rele
vă, totodată, că pentru sfirșitul lunii 
martie, cind ar urma să devină ope
raționale rachetele americane de 
croazieră, au fost anunțate în R.F.G. 
tradiționalele „marșuri de primăvară 
ale păcii".

HELSINKI 28 (Agerpres). — In 
sala „Finlandia" din Helsinki a 
avut loc o adunare festivă consa
crată împlinirii a 35 de ani de la 
crearea Asociației de prietenie Fin
landa—România. Urpo ■ Lepponen, 
ministrul muncii, și Lauri Lind
gren, președintele asociației, au 
evocat cu acest prilej evoluția po
zitivă . a relațiilor de prietenie 
româno-finlandeze, la impulsiona
rea cărora, pe plan politic, eco
nomic. cultural, artistic și tehnico- 
științific, o importanță deosebită 
au avut convorbirile bilaterale la 
nivel înalt.

Vorbitorii au evidențiat bogata 
activitate a Asociației de priete
nie Finlanda—România pentru a- 
propierea și mai buna cunoaștere 
reciprocă, aportul pe care l-a adus

— România
la dezvoltarea relațiilor româno- 
finlandeze, la prezentarea valori
lor culturale și spirituale ale 
poporului român in Finlanda, a 
vocației sale pentru pace, înțele
gere și colaborare internațională.

Festivitatea a inclus un concert 
susținut de soprana Silvia Voinea 
și pianistul Andrei Tănăsescu de 
la Opera Română din București, 
care au interpretat piese din crea
ția muzicală românească, finlan
deză și universală.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
partidelor politice, ai unor organi
zații de masă și obștești, oameni de 
cultură, membri ai Asociației de 
prietenie, șefi ăi misiunilor diplo
matice acreditați la Helsinki.

R.P. UNGARA
Măsuri pentru îndeplinirea prevederilor 
planului economiei naționale pe 1986

PRAGA 28 (Agerpres). — Constan
tin Prisăcaru transmite : Vineri, la 
Palatul Culturii din Praga a avut 
loc ședința de încheiere a lucrărilor 
celui de-al XVII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. la care au luat parte 1 541 dele
gați reprezentînd pe cei peste 
1 670 000 membri și candidați ai 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. precum si delegații din 108 țări.

Congresul a ales organele condu
cătoare ale partidului.

în prima sa ședință plenară, noul 
Comitet Central l-a reales pe tova
rășul Gustav Husak in funcția de 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

Ca membri al Prezidiului C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia au fost aleși 
tovarășii Gustav Husak. secretar ge
neral al C.C. al P.C.C.. Vasil Bilak, 
Peter Colotka, Karel Hoffmann, 
Alois Indra, Milos Jakes, Antonin 

Kapek, . Josef Kempny, Josef 
Korcak, Josef Lenart, Lubomit' 
Stroueal. iar ca membri supleanți — 
Jan Fojtik. Josef Haman. Vladimir 
Herman. Miloslav Hruskovic. .Ignac 
Janak. Frantisek Pitra.

Secretari ai C.C. al. P.C. din Ceho
slovacia au fost aleși tovarășii Vasil 
Bilak. Milos Jakes. Jan Fojtik. Josef 
Haman. Frantisek Pitra. Mikulas 
Beno. Josef Havlin. Jindrich Po- 
Iednik.

Comisia Centrală de Revizie și 
Control, în pripea sa ședință, a ales 
ca președinte pe Jăroslav Hajn.

Delegații au aprobat în unanimita
te documentele congresului.

La ședința festivă de încheiere au 
participat delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Ion Coman. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. si celelalte delegații ‘ străine.

în cuvîntarea rostită la încheierea 
congresului, tovarășul Gustav Husak 
a arătat că cel de-al XVII-lea Con
gres al partidului are o însemnătate 
deosebită pentru dezvoltarea pe vii
tor a societății cehoslovace, pentru 
viitorul țării. Această însemnătate 
este cu atit mai mare cu cit congre
sul s-a desfășurat într-un moment

★
La Comitetul Central al P. C. din 

Cehoslovacia a avut loc o întîlnire 
prietenească cu oaspeții de peste ho
tare care au luat parte Ia lucrările 
congresului.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, conducătorul delegației parti
dului nostru a transmis tovarășului 
Gustav Husak calde felicitări pentru 
realegerea sa în funcția de secretar 
general al Comitetului Central, urări 
de multă sănătate și putere de mun
că, iar comuniștilor, întregului po-

de cotitură, cînd trebuie să se re
zolve sarcini cu conținut calitativ 
nou. Importanța sa rezultă din ne
cesitatea unei atitudini creatoare 
față de rezolvarea problemelor eta
pei noi în care intră Cehoslovacia, 
prin adoptarea programului de dez
voltare în domeniile economico-so- 
cial și in alte domenii pe perioada 
1986—1990 și pe perioada pînă în 
anul 2000.

Printre cele mai importante rezul
tate ale congresului se numără așe
zarea strategiei dezvoltării economi
ce și sociale pe baza asimilării in
tensive a progresului tehnico-știin
țific.

Lucrările congresului au de
monstrat cu putere unitatea deplină 
dintre partid și popor, forța și auto
ritatea cu care Partidul Comunist 
din Cehoslovacia conduce națiunea 
pe calea socialismului și comunis
mului. Gustav Husak a relevat, de 
asemenea, că esențial este să se 
treacă neîntârziat, energic și hotărit 
la realizarea sarcinilor stabilite de 
congres.

In încheiere, secretarul general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia a 
transmis un salut și cele mai bune 
urări celorlalte partide comuniste șl 
muncitorești frățești care și-au ținut 
congresele sau sint pe cale de a le 
organiza.

★
Rezoluția adoptată de Congresul al 

XVII-lea al P.C. din Cehoslovacia a 
aprobat Raportul politic al Comite
tului Central, prezentat de Gustav 
Husak, ca linie politică generală 
pentru construcția in continuare a 
societății socialiste dezvoltate in Ce
hoslovacia, precum și Raportul C.C. 
al P.C.C. cu privire la realizarea 
hotărîrilor Congresului al XVI-lea 
al partidului. 1

Congresul a adoptat, de asemenea, 
o hotărire cu privire la Direcțiile 
principale ale dezvoltării economice 
și sociale a R. S. Cehoslovace pe anii 
1986—1990 și în perioada pînă în 
anul 2000. 1.

A fost aprobat, totodată, proiectul 
modificărilor la Statutul P. C, din 
Cehoslovacia,

★
por prieten cehoslovac, succes de
plin in transpunerea in viață a im
portantelor hotăriri adoptate de cel 
de-al XVII-lea Congres al parti
dului.

Tovarășul Gustav Husak a mulțu
mit și a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu, din par
tea sa. a conducerii partidului, a co
muniștilor cehoslovaci, un salut prie
tenesc și calde urări de sănătate, iar 
oamenilor muncii din România prie
tenă noi și tot mai mari Înfăptuiri 
în opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

GENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — La 
Budapesta a avut ioc ședința Con
siliului de Miniștri al R.P. Ungare, 
care a analizat o informare privind 
îndeplinirea planului economic de 
stat pe anul 1985 și activitatea de 
la începutul anului 1986 — relatează 
agenția M.T.I. Guvernul a constatat 
— se subliniază în relatarea agen
ției — că „procesul de lichidare a 
unor fenomene negative caracteris
tice pentru activitatea de anul tre
cut se desfășoară incă în mod nesa
tisfăcător. Astfel, este insuficientă 
creșterea producției de mărfuri

destinate exportului, eficiența spo
rește lent, iar o serie de unități eco
nomice procedează la majorarea sa
lariilor depășindu-se coeficientul 
muncii prestate".

Pornind de la aceasta și avind în 
vedere noile modificări în condițiile 
economice externe, guvernul ungar 
a hotărît să ia măsuri suplimentare 
îndreptate spre îndeplinirea preve
derilor planului economiei naționale 
pe 1986.

A fost adoptat, totodată, un pro
gram de dezvoltare tehnico-științi
fică pe termen mediu.

/"

Obiective majore în noua 
etapă de dezvoltare

NAȚIUNILE UNITE

DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE
in legătură cu atacurile aero-navale americane împotriva Libiei

EXTINDEREA COLABORĂRII 
ECONOMICE SOVIETO-ALGERIE- 
NE. Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Chadli Bendjedid, secretar ge
neral al Partidului Frontul de Eli
berare Națională, președintele Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare, au semnat Programul pe 

- termen lung de cooperare econo
mică, comercială și tehnico-știin- 
țifică dintre cele două țări, rela
tează agenția T.A.S.S. Miniștrii de 
externe ai celor două tari au sem
nat protocolul sovieto-algerian pri
vind consultările reciproce. A fost 
semnat, de asemenea, un acord 
intre guvernele celor două țări pri
vind colaborarea economică și teh
nică.

tea privind îndeplinirea sarcinilor 
stabilite de plenara anterioară și 
s-a referit la sarcinile actuale ale 
partidului, ale organizațiilor de stat, 
obștești și economice. Plenara a 
examinat Direcțiile principale ale 
dezvoltării economice și sociale a 
R. D. Afganistan pe perioada 
1986—1990.

DECLARAȚIE. Cel de-al șapte
lea plan cincinal, care a început 
anul acesta, va avea o importanță 
crucială pentru stabilitatea și pro
gresul Chinei timp de cîteva dece
nii. a declarat Deng Xiaoping, pre
ședintele Comisiei Centrale Con
sultative a Partidului Comunist 
Chinez, în cursul unei întîlniri cu 
primul ministru al Noii Zeelande, 
David Lange, aflat într-o vizită în 
China. El a adăugat că succesele 
Chihei depind de două condiții im
portante — continuarea actualei 
politici a țării și menținerea păcii 
in lume.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
ARGENTINA. La Buenos Aires 
s-au desfășurat lucrările plenarei 
C.C. al P.C. din Argentina. Au 
fost dezbătute unele probleme re
feritoare la stadiul pregătirilor în 
vederea celui de-al XVI-lea Con
gres al P.C.A., preconizat să aibă 
loc la sfirșitul acestui an. O aten
ție deosebită în cadrul lucrărilor 
a fost acordată participării comu
niștilor, alături de celelalte forțe 
progresiste și democratice argenti- 
niene, la acțiunile în apărarea 
păcii, democrației, a intereselor 
celor ce muncesc.

perioada martie 1985 — februarie 
1986, de 4.7 la sută in cele 12 
state din C.E.E., potrivit cifrelor 
oficiale definitive date publicității 
la Bruxelles. Cele mai mari creș
teri anuale de prețuri din țările 
Pieței comune s-au înregistrat in 
Portugalia (12,6 la sută), Spania 
(8,9 la sută) și Italia (7,7 la sută), 
statisticile oficiale pentru Grecia 
calculindu-se pe alte baze.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. și-a continuat dezbaterile 
asupra situației create în Meditera- 
na în urma acțiunilor flotei a Vl-a 
americane împotriva Jamahiriei Li
biene.

Delegatul libian a cerut' consiliu
lui să denunțe agresiunea americană 
împotriva teritoriului țării sale, pro- 
nunțindu-se. totodată, pentru trans
formarea Mării Mediterane într-o 
zonă a păcii și colaborării.

Reprezentantul Ligii Arabe a sub
liniat că nici o țară, inclusiv Statele 
Unite, nu are dreptul de a decide in 
mod unilateral asupra mijloacelor ce 
trebuie folosite pentru soluționarea 
diferendelor și disputelor teritoriale.

Reprezentantul Iugoslaviei a ară
tat că mișcarea de nealiniere și-a 
afirmat în repetate rînduri preocu
parea față de creșterea prezenței mi
litare străine în Mediterana, care 
reprezintă o amenințare la adresa 
suveranității și independenței țărilor 
din zonă. El a subliniat necesitatea 
ca toate statele să se abțină de la

recurgerea la forță împotriva țărilor 
nealiniate mediteraneene.

Delegatul R.P. Chineze a afirmat 
că „recentele atacuri ale forțelor 
americane împotriva teritoriului Li
biei, stat suveran, reprezintă o vio
lare a normelor care trebuie să gu
verneze relațiile internaționale". Gu
vernul chinez, a spus el, condamnă 
astfel de acte și se pronunță cu fer
mitate pentru respectarea principiu
lui soluționării pașnice a problemelor 
litigioase.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite. Ronald 
Reagan, a anunțat că manevrele 
navale americane în. Golful Sirta 
s-au încheiat — informează agen
țiile internaționale de presă.

Oficialități ale Pentagonului, citate 
de Associated Press, au menționat, 
însă, că trei portavioane aparținind 
forțelor navale americane implicate 
în aceste manevre vor mai rămîne 
în zona centrală a Mediteranei timp 
de citeva zile.

Reuniunea Consiliului Ministerial al Ligii Arabe

Ministrul justiției 
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• LA KABUL A AVUT LOC PLE
NARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI DEMOCRATIC 
AL POPORULUI DIN AFGANIS
TAN. Luind cuvintul. Babrak Kar- 

Lmal, secretar general al C.C. al 
P.D.P., a trecut în revistă activita-

DISPOZIȚIE, 
al Braziliei, Paulo Brossard, 
emis o ordonanță prin care 
dispune arestarea fostului șef ai 
poliției lui Duvalier, Albert Pierre, 
care s-a refugiat în această țară 
după căderea regimului dicta
torial din Haiti. Albert Pierre ur
mează a fi extrădat la solicitarea 
noilor autorități de la Port-au- 
Prince, care au remis o cerere in 
acest sens guvernului brazilian.

CREȘTEREA ȘOMAJULUI IN 
R. F. GERMANIA. Guvernul vest- 
german a anunțat că de la înce
putul anului 1984 și pină la mij
locul anului trecut numărul femei
lor din R. F. Germania fără un 
loc de muncă a crescut cu 183 000. 
în aceeași perioadă s-au înregis
trat 132 000 de șomeri în plus in 
rîndul bărbaților. După cum rele
vă publicația „Stuttgarter Nach- 
richten", oficialitățile vest-ger
mane au recunoscut că șomajul în 
rîndul femeilor se înrăutățește în
tr-o măsură mai mare decît me
dia.

TUNIS 28 (Agerpres). — La Tunis 
s-au încheiat lucrările reuniunii 
Consiliului Ministerial al Ligii 
Arabe consacrate examinării situa
ției din lumea arabă, ultimelor evo
luții în conflictul iraniano-irakian.

Dezbaterile au fost. dominate de 
atacurile aero-navale americane îm
potriva Libiei, adoptind o rezoluție 
în care se condamnă această agre
siune și exprimă sprijinul deplin 
pentru Jamahiria Arabă Libiana, 
cerînd S.U.A. să înceteze acțiunile 
militare.

A fost adoptată o rezoluție și în

problema conflictului Iraniano-ira
kian.

Participanții și-au exprimat, de 
asemenea, solidaritatea cu populația 
palestiniană din teritoriile arabe 
ocupate, reafirmînd necesitatea re
stabilirii . drepturilor legitime ale 
poporulîti palestinian. Au fost con
damnate acțiunile Israelului, care, 
prin refuzul său de a elibera terito
riile ocupate, împiedică realizarea 
unei păci juste, cuprinzătoare și du
rabile în regiune, evidențiindu-se im
perativul retragerii forțelor israeliene 
de ocupație din sudul Libanului.

„Să consacram toate forțele 
partidului și poporului, făuririi so
cietății socialiste dezvoltate". 
Această deviză, înscrisă pe fun
dalul sglii in care s-au desfășurat 
lucrările Congresului al XVII-lea 
al P.C. din Cehoslovacia, a 
exprimat esența dezbaterilor con
sacrate prezentului și viitoru
lui țârii. Congresul a fost apre* 
ciat un congres al muncii, al cău
tărilor de mijloace și soluții pen
tru perfecționarea relațiilor sociale 
.și crearea unor condiții tot mai 
bune în vederea infăptuirii trepta
te a obiectivului major al noii 
orînduiri — ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, înflo
rirea personali
tății umane. a- 
firmarea deplină 
a potențialului 
său creator.

Vorbitorii au 
ținut să subli
nieze adesea că 
in punctele de vedere pe care 
le exprimă pornesc de la reali
tăți, adică de la ceea ce s-a 
înfăptuit pe linia trasată de pre
cedentul congres și de hotăririle 
ulterioare ale partidului, de la ni
velul atins in dezvoltarea econo- 
mico-socială, pentru a putea apre
cia corect sarcinile ce revin co
muniștilor, colectivelor de oameni 
ai muncii din industrie și agri
cultură, din sferele științei și cultu
rii, în vederea înfăptuirii noilor 
obiective de progres cuprinse in 
documentele prezentate dezbaterii 
reprezentanților celor aproape 
1 700 000 de comuniști cehoslovaci.

Aceste dezbateri au conturat un 
amplu tablou al realizărilor dobîn- 
dite în dezvoltarea socială, îndeo
sebi în creșterea și modernizarea 
potențialului productiv, ceea ce a 
făcut ca Cehoslovacia să se ptezin- 
te la actualul congres cu sentimen
tul de a dispune de. o industrie și 
agricultură de înalt randament. în- 
fățișînd rezultatele dobîndite, vor
bitorii, indiferent de domeniile 
specifice la care s-au referit, au 
ținut să sublinieze că fiecare pas 
înainte a necesitat stăruitoare 
eforturi, depășirea unor dificultăți, 
a căror analiză a demonstrat că, in 
stadiul la care au ajuns forțele de 
producție ale țării, se impune o 
nouă abordare a modalităților de 
progres.

Pornindu-se tocmai de la reali
tățile prezentului, ideea funda

Corespondență 
din Praga

mentală care s-a desprins a fost 
aceea a accelerării dezvoltării eco
nomiei pe cale intensivă. Prin in * 
făptuirea unui complex de i iri 
de natură să ducă la spv.ire. ,fi- 
cienței se prevede creșterea pro
ducției industriale în actualul cin
cinal cu cel puțin 3,5 la sută pe 
an, iar a celei agricole cu un indi
cator de aceeași mărime — moda
litatea avută în vedere fiind una și 
aceeași : o productivitate a muncii 
sociale tot mai ridicată.

Cerințe mult sporite au fost for
mulate față de centrele de cerce
tări, subliniindu-se imperativul 
unirii științei cu practica, al impli
cării ei directe în soluționarea pro

blemelor de care 
depinde progre
sul economiei na
ționale în această 
nouă etapă. Au
tomatizarea, ro
botizarea, elec- 
tronizarea repre

zintă pîrghia hotărîtoare a progre
sului în actualul cincinal — s-a a- 
rătat in cadrul congresului.

Numeroși vorbitori au tinut să 
combată ceea ce au numit de
prinderi și concepții moștenite în 
unele unități productive din peri
oada dezvoltării extensive, arătind 
că tranziția spre „intensivizarea" 
economiei necesită schimbarea 
ideilor și psihologiei cadrelor, o 
preocupare stăruitoare pentru cu
noașterea și aplicarea în timp util 
a realizărilor științei și tehnicii, 
crearea unui climat de activitate 
creator, stimularea spiritului no
vator la fiecare loc de muncă.

Atit pentru actualul cincinal, cit 
și in perspectivă, congresul a defi
nit sarcini complexe. Subliniind 
acest aspect, delegații au exprimat 
voința comuniștilor, a oamenilor 
muncii de a-și valorifica întreaga 
putere de muncă și de creație 
pentru a asigura realizarea noilor 
obiective, pe calea dezvoltării mul
tilaterale a patriei, lor. Tocmai 
acesta este conținutul principal al 
mesajului ce se desprinde din tele
gramele și scrisorile sosite pe 
adresa congresului, numeroase co
lective din cele mai diverse re
giuni și domenii de activitate sub
liniind că, prin realizările pe care 
le obțin chiar in aceste zile, ideile 
dominante ale forumului comuniș
tilor au și început să prindă viată.

Al. CÂMPEANU

ORIENTUL MIJLOCIU CONFLICTUL IRANIANO-IRAKIAN

BUNURILOR DE
~ O 

IN PIAȚA 
_______  in luna februarie a 
acestui an, rata inflației fiind, in

PRETURILE _ .
consum au Înregistrat 
NOUA CREȘTERE ' 
COMUNA

LA BRASILIA au fost prezen
tate ultimele probe care atestă că 
cetățeanul decedat și îngropat, in 
1979, intr-un cimitir din localita
tea braziliană Embu, statul fede
ral Sao Paulo, era „călăul de la 
Auschwitz", Josef Mengele, supra
numit și „îngerul morții" — rela
tează agențiile E.F.E., France Pres
se și U.P.I Probele constau intr-o 
serie de radiografii dentare făcute 
in diferite perioade din viața 
acestui persănaj sinistru, compa
rate cu radiografii și studii efec
tuate pe cadavrul deshumat al lui 
Mengele. J

TEL AVIV 28 (Agerpres). — La 
Tel Aviv s-a încheiat o nouă rundă 
din cadrul negocierilor israeliano- 
egiptene în problema zonei Taba.

Delegațiile au examinat aspecte 
legate de supunerea problemei Taba 
unui arbitraj internațional și o serie 
de chestiuni privind relațiile bilate
rale.

Următoarea rundă a fost stabilită 
pentru săptămina viitoare în capi
tala egipteană, informează agenția 
M.E.N.

După cum se știe, enclava Taba, 
situată la frontiera comună _ din 
apropierea Golfului Aqaba, a rămas 
ocupată de Israel, după ce acesta 
și-a retras trupele din Sinai. In 1982,

CAIRO 28 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută presei la încheierea 
vizitei la Cairo, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, a reafirmat că O.E.P. este 
gata să participe la o conferință in
ternațională în problema Orientului 
Mijlociu, la care să fie prezente sta
tele membre permanente ale Consi
liului de Securitate al O.N.U., pe 
baza drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian, inclusiv a dreptului 
la autodeterminare, a acordului lor- 
daniano-palestinian din februarie 
1985 si a tuturor rezoluțiilor O.N.U. 
in problema palestiniană, informează 
agenția M.E.N.

TEHERAN 28 (Agerpres). For
țele navale iraniene au scufundat 
in noaptea de joi spre vineri două 
nave de război irakiene în apropie
re de peninsula Fao. Alte trei 
nave irakiene au fost avariate și un 
elicopter de intervenție a fost do- 
borit, a anunțat agenția I.R.N.A., 
citată de Associated Press și Reu
ter. Un important convoi militar 
iranian a ajuns la destinație in 
peninsula Fao, in ciuda unui atac 
aerian irakian produs joi și în tim
pul căruia ' trei avioane irakiene au 
fost doborite.

BAGDAD 28 (Agerpres). — For
țe terestre irakiene, sprijinite de

tancuri, artilerie și aviație, au eli
berat vineri 14 înălțimi strategice și 
trei văi din nordul Irakului deținu
te de forțele iraniene din 1983, in
formează un comunicat difuzat de 
postul de radio Bagdad și citat de 
agențiile Reuter și A.P.

Un purtător de cuvint militar din 
Bagdad, citat de agenția France 
Presse, a anunțat că aviația irakia
nă a scos din luptă joi șapte unități 
navale și nouă ambarcațiuni : -a- 
niene, a efectuat raiduri împotriva 
taberelor militare iraniene de la 
Robat, Musak și Jaldian și a bom
bardat stația de pompare a petro
lului de la Ganaveh,
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