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ÎN PREZENȚA ^TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
dind o nouă și strălucită expresie politicii 

consecvente de pace a poporului nostru, 

inițiativelor președintelui României socialiste,

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
a adoptat chemarea vibrantă de a se face totul pentru oprirea cursei 

înarmărilor, pentru dezarmare, pentru înlăturarea gravelor 
pericole ce amenință liniștea planetei, existența vieții pe Pămint

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 4 aprilie, s-au reluat lucrările se
siunii a treia a celei de-a IX-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășă Elena Ceaușescu au fost 
întimpinați. la sosirea în rotonda 
Marii Adunări Naționale, cu deose
bită căldură și entuziasm. Deputății 
și invitații au dat expresie din nou 
sentimentelor de aleasă dragoste și 
stimă pe care toți cetățenii patriei 
le nutresc față de conducătorul

partidului și statului nostru, recu
noștinței lor profunde față de stră
lucita activitate desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru 
progresul și prosperitatea României, 
pentru triumful cauzei socialismului 
și comunismului, pentru înfăptuirea 
idealurilor de pace, înțelegere și co
laborare între națiuni, pentru fău

rirea unei lumi mai bune și: mal 
drepte pe planeta noastră.'

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lojile oficiale 
au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manca Mănescu, Paul Niculescu, 
Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț.

In sală se aflau numeroși invitați 
— membri ai C.C. al P.C.R., și ai 
guvernului, conducători ai unor in

stituții centrale, organizații de masă 
ț>i. obștești, reprezentanți ai. vieții 

.noastre științifice și culturale, mun
citori și ingineri din intreprinderile 
Capitalei.

Erau prezenți șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
precum și corespondenți ai presei 
străine.

în deschiderea ședinței, președin
tele Marii Adunări Naționale a pre
zentat propunerea Biroului M.A.N. 
de a se completa ordinea de zi cu 
următorul punct : Modificări în com
ponența Consiliului de Stat.‘(Continuare în pag. a IlI-a)

DECLARAȚIA
Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste

HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
din 1-2 aprilie 1986
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România cu privire la Anul International al Păcii
Marea Adunare Națională a Republicii Socia

liste România, întrunită în prima sa sesiune din 
acest an, evidențiind importanța deosebită a 
proclamării de către Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite a anului 1986 ca 
An Internațional al Păcii, adoptă in unanimitate 
următoarea DECLARAȚIE :

1. Exprimînd voința și aspirațiile întregului 
popor român, angajat cu toate forțele sale în 
înfăptuirea unui amplu program de dezvoltare 
economică și socială a țării pe calea progre
sului și civilizației, Marea Adunare Națională 
reafirmă in mod solemn hotărîrea de nestrămu
tat a României de a acționa cu toată fermitatea 
pentru înlăturarea pericolului de război care 
amenință omenirea, pentru trecerea la dezarma
re, la înfăptuirea nobilelor obiective ale Anului 
Internațional al Păcii. Răspunzînd însuflețitorului 
apel adresat de președintele țării întregului 
nostru popor, Marea Adunare Națională își re
afirmă și cu acest prilej hotărîrea de a întări 
conlucrarea internațională și de a face totul 
pentru a asigura ca anul 1986 — Anul Interna
țional al Păcii - să deschidă calea unor pro
grese reale în promovarea idealurilor de liber
tate și pace ale popoarelor, să determine ac
țiuni și înțelegeri concrete în direcția opririi 
cursei înarmărilor și înfăptuirii dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nucleare..

intr-un spirit de puternică adeziune și una
nimitate, forul legislativ suprem al țării relevă, 
cu legitimă mîndrie, contribuția remarcabilă și 
inițiativele constructive, de largă recunoaștere 
internațională ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru oprirea evoluției pe
riculoase a evenimentelor din viața internațio
nală și reluarea politicii de destindere, pace și 
colaborare, pentru asigurarea dreptului suprem 
al popoarelor, al oamenilor la pace, la exis
tență, la o viață liberă și demnă.

Marea Adunare Națională reafirmă sprijinul 
ferm față de activitatea neobosită a președin
telui Republicii, pusă în slujba intereselor vitale 
ale poporului român, ale viitorului pașnic al 
întregii omeniri și subliniază actualitatea deose
bită a recentelor propuneri ale șefului statului 
român privind obiectivele prioritare de acțiune 
în cadrul Anului Internațional al Păcii. Pentru

a răspunde pe deplin așteptărilor și speranțelor 
popoarelor, ale întregii
România și forul său legislativ suprem vor în
tări și mai
statele lumii, cu guvernele, parlamentele și for
țele politice realiste, iubitoare de pace de pre
tutindeni pentru a se trece de la declarații la 
fapte și pentru a se întreprinde pași concreți 
în direcția înlăturării pericolului unei catastrofe 
nucleare, opririi cursei înarmărilor, în primul rînd 
a celor nucleare, și trecerii la dezarmare. Tre
buie făcut totul, unite toate forțele în vederea 
eliminării definitive a politicii de forță și a ori
cărui amestec în treburile interne ale altor state, 
a soluționării exclusiv pe cale pașnică, prin 
tratative, a conflictelor existente, lichidării sub
dezvoltării și edificării noii ordini economice 
internaționale, asigurării dreptului tuturor po
poarelor la dezvoltare liberă și independentă, 
a dreptului lor de a-și hotărî singure destinele. 
Declarăm în mod solemn că activitatea externă 
a României în Anul Internațional al Păcii va fi 
orientată neabătut în scopul realizării acestor 
imperative majore ale lumii contemporane.

2. in actualele împrejurări de gravă încorda
re în viața internațională, problema fundamen
tală o constituie oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la măsuri concrete de dezarmare, în 
primul rînd nucleară, asigurarea unei păci trai
nice în lume. Parlamentelor, guvernelor, facto
rilor de decizie din statele europene și din în
treaga lume le revine înalta răspundere de a 
acționa fără întîrziere pentru a se ajunge la 
convenirea de înțelegeri efective, care să ducă 
la încetarea experimentării, producerii și ampla
sării de noi arme nucleare, la reducerea și apoi 
eliminarea totală a acestora, la prevenirea mi-‘ 
litarizării Cosmosului. România apreciază că, in 
prezent, eforturile trebuie îndreptate în direcția 
încetării amplasării de noi arme nucleare în 
Europa, eliminării și lichidării rachetelor cu rază 
medie de acțiune de pe continent și din alte 
zone ale lumii, opririi acțiunilor vizînd extin
derea cursei înarmărilor în spațiul cosmic.

In spiritul acestei orientări constante, România 
sprijină programul propus de Uniunea Sovietică 
privind reducerea armelor nucleare și lichidarea 
întregului arsenal de arme nucleare pînă în anul 
2000. Dorim și așteptăm ca Statele Unite ale

omeniri, în acest an

puternic conlucrarea lor cu toate

Americii să se alăture acestui 
ționeze pentru realizarea unui 
zător cu Uniunea Sovietică și 
etapa următoare, la participarea tuturor state
lor nucleare la aplicarea țnăsurilor de lichidare 
totală a armelor nucleare de pe planeta 
noastră.

Marea Adunare Națională consideră că este 
necesar să se facă totul pentru a se ajunge 
la o înțelegere privind oprirea experiențelor nu
cleare. Adresăm, in acest sens, Uniunii Sovie
tice apelul de a continua moratoriul privind 
experiențele nucleare, precum și Statelor Unite 
ale Americii chemarea de a se alătura acestui 
moratoriu! Salutăm propunerea Uniunii Sovie
tice privind realizarea unei întîlniri la nivel înalt 
sovieto-americane care să dezbată problema 
încetării experiențelor nucleare. După părerea 
noastră, nici un fel de considerente sau pro
bleme de procedură nu pot și nu trebuie să fie 
invocate pentru tergiversarea unei asemenea în
tîlniri și pentru a se împiedica realizarea unei 
înțelegeri privind încetarea experiențelor nuclea
re ! Opinia publică mondială cere să se pună 
capăt experiențelor nucleare, care constituie 
factor de intensificare a cursei înarmărilor și 
un efect negativ asupra climei, contribuind 
poluarea generală a mediului înconjurător, 
pronunțăm pentru un acord general privind 
cetarea experiențelor nucleare de către toate 
statele.

Edificarea unei lumi fără arme și războaie 
impune, totodată, trecerea la elaborarea unui 
program complex de dezarmare generală care, 
avînd în centrul său dezarmarea nucleară, să 
vizeze reducerea substanțială a tuturor arma
mentelor clasice, a efectivelor și bugetelor mi
litare, în primul rînd ale țărilor puternic înar
mate. In acest scop, România se pronunță ferm 
pentru interzicerea armelor chimice, pentru ini
țierea de măsuri concertate vizînd reducerea la 
jumătate, pînă la sfîrșitul acestui secol, a ar
melor clasice, a forțelor armate și a cheltuie
lilor militare, ceea ce ar crea condiții pentru 
promovarea dezarmării nucleare, pentru întărirea 
încrederii și securității internaționale și ar per
mite ca uriașele sume irosite pentru înarmare(Continuare în pag. a IlI-a)
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, în zilele de 1—2 aprilie a.c. a avut loc plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Plenara dă o înaltă apreciere cuvintării rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o importanță excepțională care face o analiză cuprinzătoare, profund științifică, pătrunsă de o exemplară exigență partinică, revoluționară, a muncii depuse și a rezultatelor obținute în anul trecut și în perioada 1981—1985,. precum și a căilor și măsurilor ce se impun pentru perfecționarea și ridicarea întregii activități la un nivel superior de calitate și eficiență, pentru înfăptuirea integrală a planurilor și programelor de dezvoltare economică și socială a țării, a obiectivelor istorice stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R.în deplină unanimitate, plenara hotărăște ca orientările, indicațiile și sarcinile cuprinse în cu- vîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu să stea la baza întregii activități a organelor și organizațiilor de partid, a tuturor unităților economice și sociale, a întregului popor, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare economico-socială a țării în perioada următoare.Plenara relevă, și cu acest prilej, rolul esențial și contribuția determinantă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului, preocuparea sa permanentă pentru soluționarea creatoare, științifică, a problemelor pe care le ridică actuala etapă de dezvoltare multilaterală a patriei, pentru progresul ei neîntrerupt și ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, pentru unirea și mobilizarea largă a energiilor și forțelor de creație ale întregii națiuni în opera istorică de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României.Plenara subliniază, cu cele mai alese sentimente de recunoștință, că remarcabilele realizări obținute anul trecut și în cincinalul 1981—1985 — ce sporesc și mai mult forța economică a țării — sînt rezultatul nemijlocit al activității desfășurate de oamenii muncii, de întregul nostru popor, sub conducerea partidului, al dezvoltării susținute pe care România a cunoscut-o în anii socialismului, cu deosebire în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, de cînd în funcția supremă de secretar general al partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent militant revoluționar și patriot înflăcărat, sub a cărui înțeleaptă conducere poporul român a obținut cele mai mari înfăptuiri din întreaga sa existență multimilenară, edificînd o vastă operă de transformare radicală, profundă a întregii societăți.

1. Plenara C.C. al P.C.R., examinînd și aprobind in unanimitate Raportul privind analiza pe bază de bilanț a rezultatelor obținute pe ansamblul economiei naționale, formarea și utilizarea resurselor financiare in anul 1985, hotărăște :în centrul activității organelor și organizațiilor de partid, a ministerelor, centralelor și întreprinderilor, a tuturor oamenilor muncii trebuie să stea în mod ferm asigurarea înfăptuirii în cele mai bune condiții a' programelor Și a planului de dezvoltare economică a țării în acest an și pe întregul cincinal, realizarea unei calități noi, superioare a muncii și vieții întregului popor. în acest an, precum și pe întregul cincinal, industria — factor de bază al progresului susținut al economiei naționale — va cunoaște un ritm anual jle creștere de circa 7 la sută, punîndu-se în continuare un accent deosebit pe lărgirea bazei de materii prime și energetice, valorificarea superioară a resurselor, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor materiale, sporirea productivității muncii și a eficienței economice. Producția agricolă se va dezvolta, în perioada actualului cincinal, într-un ritm mediu anual de 5—6 la sută, sporindu-și, pe această bază, contribuția la satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor de consum ale populației, la aprovizionarea industriei cu materii prime, precum și la acoperirea altor nevoi ale țării.Un rol determinant la dezvoltarea economico- socială a tării îl are sporirea aportului științei și tehnicii, al progresului tehnic în toate sectoarele de activitate, potrivit programelor elaborate sub conducerea directă a tovarășei Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și învățămîn- tului.Pe baza dezvoltării forțelor de producție, a sporirii puterii economice a tării se asigură creșterea, în continuare, a venitului național și avuției naționale, a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, ridicarea României pe noi trepte de civilizație și progres. întărirea independentei și suveranității patriei.Plenara apreciază că rezultatele din 1985 și din cincinalul precedent confirmă, încă o dată, cu putere, justețea politicii partidului și statului nostru, politică ce corespunde pe deplin intereselor și aspirațiilor de progres și bunăstare ale oamenilor muncii, se bazează pe aplicarea creatoare a principiilor și adevărurilor general valabile ale socialismului științific la condițiile concrete ale României. Ele sînt o dovadă grăitoare a forței și capacității politico-organizatorice a gloriosului nostru partid comunist de a conduce cu clarviziune destinele patriei, ale națiunii pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, a făuririi celei mai drepte și umane orînduiri — comunismul.(Continuare în pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Din cuvîntul participantilor la dezbateri

CUVINTUL DEPUTATULUI 
ILIE VĂDUVA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaoșescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușeseu,

Stimate tovarășe deputate, 
stimafi tovarăși deputati.

Magistralele cuvintări rostite 
la plenara C.C. al . P.C.R. și la 
plenara recentă a F.D.U.S. de 
către secretarul general al parti
dului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, conferă o 
deosebită semnificație și dezba
terii noastre, precum și Declara
ției M.A.N. cu privire la Anul 
International al Păcii. Adresat 
parlamentelor țărilor de pe toa
te continentele, acest document 
face să se audă din nou glasul 
de pace și colaborare al Româ
niei socialiste, exprimă inalta 
responsabilitate a președintelui 
său față de destinele umanității, 
constituindu-se intr-o impor
tantă contribuție Ia identifi
carea de soluții pentru ca 1986, 
Anul Internațional al Păcii, să 
nu se rezume la simple decla
rații, ci să fie marcat de iniția
tive și acțiuni concrete pentru 
trecerea de la o politică de con
fruntare la o politică de co
laborare in vederea realizării 
dezarmării generale, a înlătură
rii primejdiei nucleare, care 
amenință tot mai grav civiliza
ția și Însăși viața pe planeta 
noastră.

Strălucitele dumneavoastră 
idei și propuneri, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, care 
stau la baza Declarației supuse 
dezbaterii noastre, continuă și 
dezvoltă inițiativele și acțiunile 
consecvente de pace ale țării 
noastre, al căror inepuizabil 
creator și neobosit promotor 
sinteti, îmbogățesc una din 
componentele de bază ale poli
ticii noastre externe, care, după 
Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român. și-a 
afirmat cu atîta vigoare origina
litatea și dinamismul, larga vi
ziune istorică, caracterul con
structiv și nedezmințita princi
pialitate. „România — Ceaușeseu 
— Pace" reprezintă, intr-adevăr, 
o expresie cum nu se poate mai 
fericită pentru a caracteriza 
succint o trăsătură esențială a 
gîndirii, acțiunii și afirmării ro
mânești din ultimele două dece
nii. Si pe acest plan, alături de 
cel mai iubit și stimat fiu al po
porului nostru, de eminentul 
bărbat de stat al lumii de astăzi, 
de marele erou al păcii, acțio
nează cu neobosită energie to
varășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușeseu, distins om 
politic și militant revoluționar, 
cu mari merite fată de partid și 
popor, savant de renume mon
dial, care face totul pentru ca 
știința să servească păcii, dez
voltării. să înnobileze civilizația, 
să imbogățească continuu tezau
rul de valori ale cunoașterii 
umane.

Permiteți-mi. stimați tovarăși, 
să mă opresc pe scurt asupra 
unor idei-forță care se regăsesc 
și in documentul supus spre 
dezbatere și aprobare.

In concepția conducătorului 
partidului și statului nostru, pro
blema fundamentală a contem
poraneității este oprirea cursei 
înarmărilor, in primul rind a 
celor nucleare, trecerea la 
dezarmare și asigurarea păcii. 
Din această concluzie izvorăște 
logic poziția de sprijin față de 
programul propus de Uniunea 
Sovietică privind dezarmarea 
nucleară și oprirea militarizării 
Cosmosului, chemarea adresată 
S.U.A. să se alăture acestui pro
gram. să acționeze pentru a 
realiza un acord corespunzător 
cu Uniunea Sovietică și de a se 
ajunge în etapa următoare la 
participarea tuturor statelor nu
cleare la programul de lichidare 
pină in anul 2000 a tuturor ar
melor nucleare.

Pe această concluzie si reflec- 
tînd și diversele realități și in
terese de securitate existente în 
lume se întemeiază conside
rentele și propunerile de mare 
semnificație politică ale tovară
șului Nicolae Ceaușeseu privind 
necesitatea elaborării unui pro

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
MIHAI MARINA

Mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușeseu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușeseu,

Stimafi deputati.
Angajați plenar în înfăptui

rea neabătută a hotăririlor ce
lui de-al XIII-lea Congres, toți 
cei ce trăiesc și muncesc in 
județul Constanta iși exprimă, 
acum, în pragul aniversării a 
65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român, senti
mentele de aleasă stimă, pre
țuire și recunoștință, profundul 
lor omagiu față de strălucita 
dumneavoastră activitate, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, înflăcărat 
patriot, revoluționar ce v-ați 
dedicat viața, din cei mâi ti
neri ani. luptei pentru liberta
tea. demnitatea și fericirea po
porului. In deplină unitate de 
gind și voință cu intreaga noas
tră națiune, ne manifestăm a- 
deziunea totală față de noile și 
strălucitele initiative de pace 
ale României socialiste, față 
de Declarația aflată in dezbate
rea Marii Adunări Naționale.

Sîntem ferm convinși că a- 
ceste inițiative — continuare 
firească a unei politici care 
și-a dobindit. sub inteleapta 
dumneavoastră conducere,
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, un prestigiu 
imens pe toate meridianele glo
bului — corespund in gradul cel 
mai inalt obiectivelor generoase 
ale Anului Internațional al Pă
cii. cerințelor depășirii situației 
deosebit de grave din viața in
ternațională, ale apărării și ga
rantării dreptului suprem al tu

gram complex și cuprinzător de 
dezarmare generală, in centrul 
căruia să se afle dezarmarea 
nucleară, dar care să aibă in 
vedere și reducerea substanțială 
a tuturor armelor așa-zis cla
sice, cheltuielilor și efectivelor 
militare, precum și acțiunile 
pentru desființarea concomiten
tă a N.A.T.O. și Tratatului de 
la Varșovia. „Numai un pro
gram complex de dezarmare ge
nerală — arăta recent tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu — va deschi
de calea pentru realizarea 
dezarmării nucleare, pentru a 
asigura reducerea pericolului de 
război, pentru intărirea încre
derii. pentru a da posibilitatea 
fiecărei națiuni să-și concen
treze forțele spre dezvoltarea 
independentă, fără teama vre
unei agresiuni".

Realismul, capacitatea de a 
desprinde din ansamblul eveni
mentelor problemele cele mai 
arzătoare caracterizează si de 
această dată noile abordări si 
poziții exprimate de dum
neavoastră. mult iubite si sti
mate-tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
inclusiv in ceea ce privește ne
cesitatea si posibilitatea înche
ierii unui acord corespunzător 
asupra încetării amplasării de 
noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa și 
stabilirii unui timp-limită pen
tru eliminarea celor existente, 
apelul adresat S.U.A. de a se 
alătura moratoriului sovietic a- 
supra experiențelor nucleare, 
sublinierea imperativului de a 
se pune caoăt manevrelor de 
mare anvergură, demonstrațiilor 
de forță la granițele altor țări, 
manevrelor de orice fel în ape
le internaționale, de a se trece 
la retragerea flotelor militare 
ale marilor puteri din aceste 
ane si de a se asigura liberta
tea deplină a navigației în ane
le internaționale pentru toate 
statele.

în viziunea dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, viziune în același timp 
dialectică si plină de un adine 
si fierbinte patriotism, umanism, 
problemele păcii si dezarmării 
sint indisolubil legate de lichi
darea subdezvoltării si instau
rarea noii ordini economice in
ternaționale. asigurarea progre
sului. a dezvoltării, a bunăstă
rii fiecărei națiuni, de respec
tarea dreptului popoarelor de 
a-si hotărî calea dezvoltării asa 
cum o doresc.

Găsesc un profund ecou în în
treaga lume propunerile dum
neavoastră de a se face totul 
pentru soluționarea pe cale po
litică. prin tratative, a tuturor 
conflictelor si problemelor liti
gioase dintre state, de a se re
nunța definitiv la forță si la 
amenințarea cu folosirea forței 
in relațiile internaționale, de , a 
se nune capăt intervenției sau 
amestecului in treburile interne, 
de a se asigura o colaborare 
bazată ne principiile egalității, 
suveranității si independentei. 
Acestea sint intr-adevăr condi
ții esențiale pentru făurirea unei 
lumi mai drepte si mai bune, a 
unei lumi a națiunilor libere 
si independente, o lume fără 
arme si fără războaie, o lume 
a păcii.

In încheiere, vă rog să-mi 
permiteți ca. de la această înal
tă tribună, să afirm acordul meu 
deplin cu întreaga politică in
ternă si internațională a parti
dului si statului nostru, să dau 
expresie sentimentelor de ne
mărginită mindrie ale oameni
lor muncii din Ministerul Afa
cerilor Externe de a fi în servi
ciul strălucitei politici externe 
românești de pace si colaborare 
— al cărei ctitor și consecvent 
promotor sinteti dumneavoastră, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu — si vă 
încredințez de hotărîrea noastră 
nestrămutată de a nu precupeți 
nici un efort pentru a contribui 
la traducerea în viată a acestei 
politici, la triumful idealurilor 
gloriosului nostru partid, iden
tificat pe tot parcursul celor 65 
de ani ai existentei sale cu lupta 
plină de abnegație a poporului 
român pentru dezvoltare liberă 
si independentă, pentru progres 
social si pace in lume.

turor națiunilor la viață, la 
pace, la existență liberă și 
demnă.

în spiritul magistralelor cu
vintări rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu la recenta 
plenară a Consiliului National 
al Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste și la plenara 
Comitetului Central al partidu
lui, ca și al Declarației-Apel a 
F.D.U.S. și al Declarației aflate 
în atenția marelui sfat al țării, 
aș dori să-mi exprim convinge
rea că popoarele, forțele pro
gresiste. democratice și realiste 
din intreaga lume vor acționa 
cu fermitate pentru bararea 
cursului spre o catastrofă nu
cleară, pentru a determina a- 
doptarea de măsuri de natură 
să întărească Încrederea intre 
state, să favorizeze triumful 
unei politici noi, de destindere, 
înțelegere, pace și conlucrare 
intre națiuni. Ținind seama de 
evoluțiile complexe din viața 
internațională, de obiectivele de 
dezvoltare ale tuturor sta
telor, este imperios necesar — 
așa cum limpede ați subliniat 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu —- 
să înceteze toate experiențele 
nucleare, producerea și am
plasarea de noi arme, să se 
treacă la reducerea substanțială, 
pe etape, a cheltuielilor milita
re globale. Depășirea tensiuni
lor existente și ameliorarea du
rabilă a climatului politic in
ternațional reclamă să se facă 
totul pentru soluționarea poli
tică, pașnică a problemelor de 
orice natură, să se pună capăt 
oricăror manifestări de forță la 
granițele altor țări, să se treacă 

la retragerea flotelpr militare 
ale marilor puteri din mările și 
oceanele lumii, asigurîndu-se 
libertatea de navigație in apele 
internaționale, folosirea exclu
siv pașnică a imensului ocean 
planetar.

Cu sentimente de adincă sti
mă, prețuire și recunoștință 
față de nobila și strălucita 
dumneavoastră activitate, față 
de tot. ceea ce ați făcut și faceți 
spre binele patriei, al poporu
lui, asigur Marea Adunare Na
țională, pe dumneavoastră,

CUVINTUL DEPUTATULUI 
AUREL SANDU

Mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușeseu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușeseu.

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

împreună cu întregul popor, 
cercetătorii, inginerii și proiec- 
tanții din Institutul central pen
tru industria electrotehnică iși 
manifestă întreaga adeziune 
față de Declarația-Apel a Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste, de Declarația Marii 
Adunări Naționale a României 
socialiste și trăiesc un sentiment 
de inaltă cinstire, satisfacție și 
mindrie patriotică de a identifi
ca in arhitectul cuprinzătorului 
program românesc de pace, al 
ansamblului politicii noastre ex
terne. pe dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, luptător 
neobosit pentru afirmarea inte
reselor naționale, eminent om 
de stat, promotor al realizării 
unui climat de destindere, înțe
legere și largă colaborare intre 
toate națiunile lumii.

Ne îngrijorează profund că si
tuația internațională actuală se 
menține deosebit de gravă, da
torită, în principal, escaladării 
cursei înarmărilor, cu deosebire 
a celor nucleare. In aceste con
diții, așa cum, cu o inegalabilă 
capacitate de pătrundere in 
esența fenomenului politic, a- 
preciați in magistrala dumnea
voastră cuvintare de la plenara 
Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste, problemele păcii și dez
armării se vădesc a fi factorul 
hotărîtor pentru însăși existența 
vieții pe planeta noastră.

Dificil și anevoios, procesul 
dezarmării reclamă un inceput, 
iar acest început ar putea și ar 
trebui să fie interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară. Sus
ținem, din toată inima, poziția 
României de a sprijini ferm 
propunerea sovietică pentru o 
nouă intîlnire sovieto-america
nă la nivel inalt. care să discute 
problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară, aprobind in
tru totul aprecierea eminentului 
nostru conducător de partid și 
de stat că nici un considerent 
procedural sau de altă natură nu 
poate fi invocat pentru a tergi
versa eforturile de a se ajunge 
la un acord in această proble
mă. Aceasta ar putea fi un prim 
pas, care ar pregăti terenul

CUVINTUL 
FRUSINA

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu,

Mult iubită si stimată tovarășă Elena Ceaușeseu,
Stimați tovarăși deputați.
Cu sentimente de profundă 

mindrie patriotică exprim,
acum, în preajma mărețului ju
bileu al partidului, deplina ade
ziune a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din sectorul 4 
al Capitalei față de noua si 
strălucita inițiativă de pace a 

■ României socialiste, inspirată 
din cuprinzătoarea operă politi
că a genialului conducător al 
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușeseu. ope
ră deschisă viitorului si per
manentei înnoiri revoluționare, 
consacrind în lume un mod o- 
riginal de a gindi si acționa, 
eliberat de prejudecăți, nesupus 
diverselor conjuncturi de mo
ment, mobilizînd energiile crea
toare ale maselor. în numele 
comandamentului politic si mo
ral suprem: asigurarea dreptu
lui fundamental al oamenilor la 
existentă liberă si demnă, la 
pace.

Magistralele cuvintări ale 
secretarului general al partidu
lui la recenta plenară a Con
siliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialis
te. la plenara Comitetului Cen
tral al partidului evidențiază, 
încă o dată. înalta răspundere 
față de destinele națiunii noas
tre. ale întregii umanități, ce 
caracterizează gindirea si ac
țiunea celui mai iubit fiu al po
porului român, care, prin spiri
tul său novator, profundul pa
triotism si ferma angajare la 
cauza nobilă a păcii, a făcut ca, 
pe toate meridianele planetei, 
numele României să fie asociat 
în modul cel mai firesc 
cu numele ilustrului nos
tru conducător. tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu.

Susțin cu toată fermitatea po
ziția principială, profund rea
listă. exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. care vizează 
trecerea, incă din anul 1986 — 
declarat de Organizația Națiu
nilor Unite „An Internațional 
al Păcii" — la o nouă politică, 
soldată cu acțiuni si înțelegeri 
concrete în direcția opririi 
cursei înarmărilor, a dezarmă
rii, și in primul rind a dezar-

CUVINTUL DEPUTATULUI
MIHAI HATIEGANU

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu,

Mult stimată
tovarășă Elena Ceaușeseu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Vă rog să-mi permiteți ca, 
în numele puternicului detașa
ment al oamenilor muncii de pe 

mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, că oamenii 
muncii din județul Constanța 
vor acționa cu pasiune și dă
ruire revoluționară pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin din Programul 
partidului, din planul național 
unic de dezvoltare economico- 
socială, convinși că, în felul a- 
cesta, iși îndeplinesc o înaltă 
datorie cetățenească față de pa
trie și popor, față de cauza 
socialismului și păcii în lume.

pentru alți pași mai mari, cum 
ar fi lichidarea tuturor mijloa
celor de distrugere in masă 
pină în anul 2000.

Anul Internațional al Păcii, 
menit să determine generoase 
deschideri spre o lume nouă, a 
păcii, ințelegerii și colaborării 
internaționale, poate și trebuie, 
totodată, să impună o calitate 
nouă in afirmarea creației știin
țifice și tehnice contemporane, 
în sensul consacrării exclusive 
a acesteia progresului, si nu dis
trugerii, bunăstării și demnității 
ființei umane. Constituie, aces
tea, mesajul înflăcărat, străbă
tut de un profund umanism al 
intregii opere politice și știin
țifice a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușeseu, 
militant revoluționar de inaltă 
vibrație patriotică și savant de 
anvergură mondială, căreia ii 
exprimăm, și in acest cadru, 
aleasa noastră prețuire și grati
tudine pentru desăvirșita com
petență cu care îndrumă activi
tatea de cercetare științifică in 
vederea soluționării probleme
lor majore ale dezvoltării in
tensive a economiei naționale, 
creșterii continue a prestigiului 
internațional al științei româ
nești. Ca cercetători, mobilizați 
de inițiativele și acțiunile rod
nice ale Comitetului Național 
Român „Oamenii de știință și 
pacea", care iși desfășoară acti
vitatea sub înalta conducere a 
tovarășei Elena Ceaușeseu, ne 
angajăm să participăm cu in
treaga energie la toate acțiunile 
ce vor fi întreprinse pentru pro
movarea păcii, pentru mobiliza
rea tuturor oamenilor de știință 
din lume in vederea creării unui 
baraj de protecție impotriva 
primejdiei nucleare, pentru a 
face din aceasta unul din obiec
tivele centrale ale Anului Inter
național al Păcii.

Hotărîți să întărească solida
ritatea cu marile mișcări pentru 
pace de pretutindeni, oamenii 
muncii din institutul nostru, cu
prinși în uriașul front românesc 
al păcii, iși fac o datorie de 
onoare din a participa activ la 
realizarea tuturor măsurilor 
prevăzute în programul dedicat 
Anului Internațional al Păcii,, 
cu profunda convingere că stă 
in puterea popoarelor ca, prin 
lupta’lor unită, să înlăture pen
tru totdeauna amenințarea nu
cleară, să impună dezarmarea, 
să asigure triumful dreptului 
lor sacru la pace, la viață.

DEPUTATEI 
TASMĂU
mării nucleare, încetării con
fruntărilor militare si trecerea, 
pe calea colaborării pașnice, la 
edificarea unei lumi fără arme 
și fără războaie.

Ne facem o datorie de con
știință de a omagia, și cu acest 
prilej, distinsa personalitate a 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușeseu, a că
rei prestigioasă operă de emi
nent om politic cu îndelungată 
activitate revoluționară si sa
vant de unanimă prețuire in
ternațională pune puternic in 
relief unitatea dintre știință si 
conștiință, dintre virtuțile inte
ligenței umane si responsabili
tatea omului politic. întreaga 
activitate a tovarășei Elena 
Ceaușeseu, în calitate de pre
ședinte al Comitetului Național 
Român „Oamenii de știință si 
pacea", constituie o expresie 
elocventă a vocației pașnice a 
științei românești, a hotărîrii 
nestrămutate de a acționa ast
fel ca prețioasele cuceriri ale 
geniului uman să nu slujească 
distrugerii li războiului. ,,ci, in 
exclusivitate, păcii, dezvoltării, 
colaborării și înțelegerii între 
națiuni.

Așa cum ați subliniat dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, îndeplini
rea tuturor programelor si pla
nurilor de dezvoltare economi
că și socială ale României, ca 
și ale tuturor țărilor lumii, nu 
se pot înfăptui decit în condi
ții de pace. Susținem, cu in
treaga noastră ființă, propune
rile. inițiativele constructive ne 
care partidul și statul nostru, 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, le 
promovați cu recunoscută per
severentă pentru a asigura pa
cea și progresul omenirii, pro
puneri și inițiative reflectate în 
Declarația Marii Adunări Na
ționale. fată de care ne expri
măm deplina adeziune.

Pornind de la strinsa interde
pendență între politica internă 
și externă a partidului si sta
tului nostru, vom acționa cu 
toată hotărirea pentru înfăptui
rea in cele mai bune condiții a 
planului de dezvoltare economi- 
co-socială pe acest an. in ve
derea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate si 
creării condițiilor înaintării spre 
societatea comunistă.

marea platformă a Combinatu
lui siderurgic Călărași, să dau 
expresie celui mai cald omagiu 
de stimă față de conducătorul 
partidului si statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. fiul cel 
mai iubit. al națiunii noastre, 
care își ridică glasul cu putere 
și acționează cu fermitate în 
apărarea păcii, a vieții — bunul 

cel mai de preț al oamenilor, 
al popoarelor.

Tovarășului Nicolae Ceaușeseu. 
înflăcăratul patriot și revolu
ționar, ii datorăm făurirea des
tinului nou, socialist și comu
nist al României. Numele său 
va rămine incrustat cu litere 
de aur in istorie ca marele 
Erou al Națiunii Române, cti
torul României socialiste mo
derne. Numele său cunoscut pe 
toate meridianele este acela de 
strălucit Erou al Păcii, vigoarea 
inițiativelor și demersurilor sale 
constante pentru construirea 
unei lumi a ințelegerii. lipsită 
de arme și războaie, bucurin- 
du-se de un neegalat prestigiu.

Doresc să adresez de la aceas
tă inaltă tribună un vibrant o- 
magiu și sentimente de profun
dă stimă tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușeseu, 
strălucit militant al partidului 
nostru, care își consacră viața, 
cu pilduitor devotament, cauzei 
poporului român, înfloririi pa
triei, creșterii prestigiului știin
ței românești, îmbogățirii tezau
rului cunoașterii umane, pro
movării cu remarcabilă dăruire 
a idealurilor luminoase de pace 
ale omenirii.

întregul popor român se pre
gătește să aniverseze împlini
rea a 65 de ani de la crearea 
gloriosului nostru partid comu
nist prin noi și importante 
fapte de muncă. Mărețele rea
lizări obținute în ultimele două 
decenii, perioada pe care cu 
justificată mindrie o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușeseu", stau 
mărturie de granit a voinței 
clasei muncitoare, a intregii na
țiuni române, de a nu precupeți 
nici un efort în opera de pre
facere socialistă a patriei, de a 
înfăptui neabătut istoricele ho- 
tăriri ale Congresului al XIII-lea 
al partidului.

In spiritul celei mai înalte 
responsabilități față de pre
zentul și viitorul țării, al între-

CUVINTUL DEPUTATEI 
ANETA CIOCAN

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu,

Mult iubită și stimată to
varășă Elena Ceaușeseu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși.

In aceste momente, în care 
în lume se manifestă o puter
nică incordare, determinată de 
amplificarea cursei înarmări
lor și de agravarea pericolului 
izbucnirii unui război nuclear, 
gîndurile noastre, ale membri
lor Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, ale tu
turor celor care trăim și mun
cim pe meleagurile României 
socialiste, se îndreaptă cu 
profundă recunoștință și grati
tudine către mult stimatul și 
neobositul nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, a 
cărui gindire revoluționară, 
profund umanistă, animată de 
cele mai nobile idealuri ale' 
poporului nostru și ale po
poarelor lumii, se află la baza 
numeroaselor inițiative româ
nești pentru realizarea păcii 
pe planeta noastră. în toate 
aceste inițiative ale tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu se regăsesc 
năzuințele de veacuri ale ro
mânilor, de a trăi în pace, 
înțelegere și colaborare cu 
toate popoarele. Concepția se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
edificată în grandioasa sa operă 
— editată și cunoscută pe toate 
meridianele lumii — l-a im
pus ca o strălucită personali
tate a lumii contemporane, l-a 
desemnat in conștiința omenirii 
ca marele Erou al Păcii.

Exprimăm sentimentele noas
tre de aleasă stimă și prețuire 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușeseu, pre
ședintele Consiliului Național 
al Științei și Invățămîntului, al 
Comitetului Național Român 
„Oamenii de știință și pacea", 
eminent om politic și presti
gioasă personalitate a științei 
naționale și universale, pentru 
strălucita activitate desfășurată 
cu înaltă competență, în sco
pul realizării celor mai mari 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
pentru progresul umanității, 
pentru statornicirea unui climat 
de dezvoltarea capacității crea
toare a tuturor valorilor umane 
existente numai în folosul păcii 
popoarelor.

CUVINTUL DEPUTATULUI 
VICTOR HAJDU GYOZO

Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușeseu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușeseu,

Stimate tovarășe deputate și 
stimați tovarăși deputați,

în aceste momente de mare 
efervescență patriotică, cind în
tregul nostru popor întîmpină 
gloriosul jubileu al partidului 
printr-o mobilizare exemplară 
a eforturilor creatoare pentru 
înfăptuirea hotăririlor Congre
sului al XIII-lea, gîndurile tu
turor oamenilor muncii din 
România socialistă se lac purtă
toarele inaltului omagiu adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, 
care, prin consecvența politicii 
interne și externe promovate, a 
faptei sale, închinate triumfu
lui idealurilor sacre de inde
pendență, pace și progres ale 
poporului nostru, ale umanită
ții, a făcut să se înalțe pretu
tindeni in lume columna dem
nității patriei. România fiind 
astăzi în conștiința lumii „Tara 
Păcii", iar genialul ei conducă
tor „Eroul României, Eroul 
Păcii".

Magistralele dumneavoastră 
cuvintări rostite la plenara Co
mitetului Central al partidului, 
ca și la plenara Consiliului 
Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste — 
care conferă valențe noi vastei 
și valoroasei dumneavoastră 
opere politice — sint 
toți creatorii 
nesecată
Chemările României în a afir
ma o calitate nouă în con- 

pentru 
din România o 

sursă de inspirație.

gii umanități, conducătorul 
partidului și statului nostru ac
ționează cu energie neabătută 
pentru oprirea cursului pericu
los spre o catastrofă a omenirii, 
pentru realizarea aspirațiilor vi
tale ale popoarelor de dezarma
re, colaborare și pace. Așa după 
cum, pe bună dreptate, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu releva, 
și la recenta plenară a C.C. al 
partidului, o însemnătate de 
prim ordin revine, in eforturi
le de edificare a păcii, acțiu
nilor de dezarmare în Europa, 
continentul devenit cel mai 
mare arsenal de armamente, in 
primul rind nucleare. Ar trebui 
inceput prin eliberarea Europei 
de primejdioasele rachete nu
cleare, cu încetarea amplasării 
de noi asemenea rachete cu 
rază medie de acțiune și stabi
lirea unui termen-limită pen- 
tsu eliminarea celor existente. 
Edificarea securității pe conti
nentul nostru reclamă, de ase
menea. Încheierea cu rezultate 
cit mai bune a Conferinței de 
la Stockholm, realizarea, încă 
în acest an, a unei înțelegeri la 
negocierile de la Viena, precum 
și a unor acorduri la Conferința 
de dezarmare de la Geneva. De 
o deosebită însemnătate ar fi, 
desigur, dacă s-ar ajunge la un 
acord privind și armele chimice.

Inițiativele și demersurile 
strălucitului Erou al Păcii, to
varășul Nicolae Ceaușeseu, în
truchipează cele mai nobile as
pirații ale națiunii noastre, ale 
tuturor popoarelor.

Cu toată căldura inimilor 
noastre vă dorim, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, ani 
mulți și rodnici, cu sănătate și 
fericire, în fruntea partidului și 
a statului nostru. neobosită 
putere de muncă spre a ne con
duce cu aceeași strălucire pe 
drumul luminos al socialismului 
și comunismului, intr-o lume 
mai .dreaptă și mai bună, a 
păcii, destinderii și securității.

Mă declar întru totul de 
acord cu adoptarea Declarației 
Marii Adunări Naționale, care 
exprimă convingerea că toate 
forțele politice, toate popoarele 
de pe planetă, ințelegînd marea 
răspundere ce le revine pentru 
salvgardarea vieții și civiliza
ției umane, vor acționa cu toa
tă responsabilitatea pentru 
promovarea generoaselor țeluri 
ale Anului Internațional al 
Păcii, pentru a se pune capăt 
actualului curs periculos din 
viața internațională.

Așa cum subliniază marele 
Erou al Națiunii Române, to
varășul Nicolae Ceaușeseu, in 
magistrala cuvintare rostită la 
plenara Consiliului Național al 
F.D.U.S., nu ne facem iluzii și 
înțelegem că Anul Interna
țional al păcii nu poate să de
termine soluționarea tuturor 
problemelor grave care s-au 
acumulat de-a lungul multor 
decenii ; dar dorim ca el să 
marcheze trecerea la o politică 
nouă . — de la confruntare la 
soluționarea tuturor diferende
lor prin negocieri. Este mo
mentul să se facă ceva concret 
pentru pacea și liniștea lumii, 
să se pună stavilă nesăbuitei și 
costisitoarei curse a înarmări
lor, iar trilionul de dolari iro
sit pe arme să fie pus în slujba 
dezvoltării. Este momentul să 
se renunțe, de către toate sta
tele. la monstruoasele expe
riențe nucleare. Să respingem 
hotărît orice încercări de re
curgere la forță și la ame
nințarea cu folosirea forței, să 
așezăm ferm relațiile dintre 
state pe principiile respectului 
reciproc, independenței și su
veranității. neamestecului în 
treburile interne ale altor po
poare, promovării pe toate 
căile a spiritului înțelegerii și 
încrederii între popoare.

Asigurăm Marea Adunare Na
țională, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar ge
neral, că sindicatele din țara 
noastră vor acționa cu abnega
ție, cu dăruire patriotică, pen
tru realizarea grandioaselor 
obiective ce le revin din hotă- 
ririle istoricului Congres al 
XIII-lea al partidului, con
vinse fiind că în acest fel iși 
aduc contribuția Ia prosperita
tea națiunii noastre, la întări
rea păcii.

duita internațională, în strin- 
gerea rindurilor în lupta de 
reducere a cursei înarmărilor și 
a cheltuielilor astronomice pe 
care le presupun, in asanarea 
focarelor de conflict, în preve
nirea unui război mondial atot- 
nimicitor. în înseninarea ceru
lui de poluanții militarizării 
spațiului cosmic sint din nou 
auzite pretutindeni cu speranța 
intr-un viitor mai drept și mai 
bun. în afirmarea plenară a 
dreptului fundamental al oa
menilor la viață, Ia libertate și 
pace.

Oamenii muncii din județul 
Mureș. înfrățiți intru măreția 
României eterne. își exprimă, 
asemenea întregului nostru po
por. deplina adeziune la Decla
rația Marii Adunări Naționale 
cu privire la Anul Internatio
nal al Păcii, la lnflăcăratele 
dumneavoastră chemări la ra
țiune si luciditate pentru opri
rea cursului primejdios al eve
nimentelor și promovarea unei 
politici calitativ noi. la vibran
tele dumneavoastră îndemnuri 
de hotărîtă angajare a noastră, 
împreună cu toate forțele pro
gresiste,' iubitoare de pace din 
mtreaga lume, la lupta aspră, 
dar vitală, de asigurare a unui
viitor luminos generațiilor de 
azi și de mîine.

întregul nostru popor stă cu 
puterea unei singure ființe ală
turi de consecventa luptă pen
tru pace a primului bărbat al 
tării, pentru că nu a putut uita 
nici o clipă groaznicele suferin
țe ale războaielor mondiale, 
pentru că știe că mii si mii de 

catastrofe de mărimea celei de 
la Hiroshima stau atirnate pre
cum sabia lui Damocles asupra 
capetelor noastre, întregul nos
tru ' popor fiind conștient că a 
treia catastrofă planetară ar 
transforma superba noastră pla
netă albastră, lăcaș al geniului 
uman in acest univers. într-un 
pămint complet lipsit de oa
meni și de suflet.

Această nouă și importantă 
inițiativă a României socialiste 
constituie o pilduitoare mărtu
rie a hotărîrii neabătute a po
porului nostru, a eminentului 
său fiu, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, de a face totul ca 
încă din acest an, aflat sub no
bila deviză a păcii, să fie rea
lizate progrese semnificative pe 
linia dezarmării, și în primul 
rind a dezarmării nucleare.

De la înalta tribună a acestui 
for suprem al tării, rog să mi 
se îngăduie să exprim tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușeseu cele mai alese 
sentimente de prețuire si recu
noștință ale noastre, slujitorii 
scrisului, pentru vasta sa crea
ție științifică si pentru neobosi
ta activitate politică, pătrunsă 
de nețărmurit patriotism, con-

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
DINU DRĂGAN

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușeseu,

Stimate tovarășe și stimați to
varăși deputați,

Asemenea întregului nostru 
popor, tinăra generație a Româ
niei socialiste, in această pe
rioadă de amplă emulație crea
toare generată de apropiata ani
versare a făuririi partidului, a 
luat cunoștință cu firească min
drie patriotică de ideile, apre
cierile și îndemnurile mobiliza
toare cuprinse în cuvintările 
rostite de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, la recenta 
plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și Ia plenara Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, față de care 
își exprimă adeziunea sa una
nimă.

Regăsim in aceste documente 
de excepțională insemnătate o 
nouă și viguroasă expresie a 
dăruirii nețărmurite și consec
ventei autentic revoluționare cu 
care strălucitul conducător de 
partid și de stat, cel mai apro
piat prieten al tineretului, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu, mili
tează pentru promovarea idea
lurilor nobile ale omenirii, ale 
tinerei generații — pacea, de
zarmarea, noua ordine economi
că internațională, edificarea u- 
nei lumi mai drepte și mai 
bune. Iată de ce dorim să folo
sim prilejul sesiunii Marii Adu
nări Naționale pentru a da glas, 
din adincul inimilor noastre, 
sentimentelor de aleasă recu
noștință față de secretarul gene- 
neral , al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, pentru con
dițiile minunate ce ne-âu fost 
create în vederea pregătirii și 
afirmării noastre depline, pen
tru preocuparea statornică fată 
de prezentul și destinele gene
rației noastre.

Noi, tinerii, am beneficiat de 
marea șansă istorică de a ne fi 
format și afirmat multilateral 
in cea mai remarcabilă perioadă 
din biografia socialistă a pa
triei, unică în împliniri și 
mutații revoluționare — „Epo
ca Nicolae Ceaușeseu". Crescind 
o dată cu țara, tineretul și-a 
adus și își aduce, în continuare, 
prinosul său, măsurat în fapte 
de muncă, la toate realizările

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
VASILE BĂRBULET

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușeseu,

Stimați tovarăși deputați,
Vă rog să-mi permiteți ca, de 

la această înaltă tribună, să 
aduc, in numele tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc pe străvechi
le meleaguri maramureșene, un 
fierbinte omagiu, împreună cu 
recunoștința noastră profundă, 
ctitorului României moderne, to
varășul Nicolae Ceaușeseu, 
marele Erou al Păcii, luptător 
neobosit pentru cauza socialis
mului. colaborării și înțelegerii 
intre popoare.

Ne aflăm sub puternica im
presie a magistralelor cuvintări 
rostite de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, la plenara 
Comitetului Central al partidu
lui și la plenara Consiliului Na
tional al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, analize 
științifice, de inestimabilă va
loare, ale situației internaționale 
actuale, chemări vibrante, stră
bătute de puternic spirit uma
nist prin demersurile neabătute 
în favoarea dezarmării, adresate 
partidelor politice, organizațiilor 
democratice, guvernelor tuturor 
statelor pentru ca 1986 — pro
clamat de O.N.U. ca Anul Inter
național al Păcii — să nu rămî- 
nă un an de simple declarații, 
oricit de frumoase, ci să se sol
deze cu un bilanț cit mai bogat 
în lupta pentru dezarmare, pen
tru încetarea cursei înarmărilor 
și a experiențelor nucleare, 
oprirea militarizării Cosmosului, 
pentru înlăturarea din viata 
omenirii a spectrului atît de 
amenințător al catastrofei nimi
citoare.

Găsește, de asemenea, un pu
ternic ecou în inimile noastre 
apelul pe care dumneavoastră 
1-ati adresat, recent, marilor 
puteri pentru a se pune capăt 
manevrelor militare de orice 
fel. prezentei flotelor militare 
străine în apele internaționale, 
pentru rezolvarea tuturor con
flictelor existente în lume nu
mai și numai pe cale politică, 
prin tratative, pentru realizarea 
unei noi ordini economice și 
politice internaționale.

Alături de întregul nostru 
popor, oamenii muncii din ju
dețul Maramureș se pronunță, 
în spiritul politicii realiste pro
movate pe arena internațională, 

sacrată progresului patriei, apă
rării valorilor civilizației uma
ne. dedicării geniului științific 
operei constructive, salvării pă
cii, dezvoltării colaborării si 
prieteniei intre oamenii de ști
ință. artă și cultură de pretu
tindeni. între popoare.

Demersurile statornice ale to
varășului Nicolae Ceaușeseu, 
purtate împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeseu, in numeroase
le solii de pace si prietenie, de 
înțelegere și colaborare pe di
versele meridiane ale Terrei, cu 
înaltă demnitate si fierbinte pa
triotism, se constituie într-o im
presionantă declarație de con
știință a întregului popor ro
mân, într-un mesaj răscolitor a- 
dresat întregii lumi. Ele gravea
ză din nou în. sufletele noastre 
emoționantele cuvinte rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu și 
pe care le înălțăm si astăzi cu 
mindrie revoluționară, asemenea 
unui glorios stindard al rațiu
nii:
„Hai să ne unim, ■popoare. 
In luptă cu mic. cu mare. 
Să trăim liberi sub soare. 
Fără arme nucleare!"

din viața economico-socială * 
României. Sintem pe deplin con- 
știenți că, pentru a participa la 
înfăptuirea acestor mărețe o- 
biective, pentru a ne bucura de 
binefacerile orinduirii socialis
te, avem nevoie de pace, de un 
climat de securitate și înțele
gere internațională, care să eli
mine pentru totdeauna perico
lul războaielor, al confruntărilor 
armate. Generația tinără, care 
in orice conflict 'militar a fost 
nevoită să dea un greu tribut 
de singe, este vital interesată și 
se pronunță cu vigoare pentru 
eliminarea focarelor de tensiu
ne, încetarea cursei înarmărilor 
și aplicarea unor măsuri con
crete și eficiente de dezarmare, 
în primul rind nucleară, care ar 
avea, fără îndoială, consecințe 
dintre cele mai favorabile pen
tru însăși condiția economică, 
socială și culturală a tineretu
lui.

Declarindu-ne de acord cu 
prevederile Declarației Marii 
Adunări Naționale, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, că, alături 
de întregul nostru popor, ne 
vom intensifica acțiunile consa
crate păcii, rostind ferm și răs
picat un NU hotărît experiențe
lor nucleare, războiului și dis
trugerii umanității.

Manifestîndu-se în cadrul 
mișcării internaționale de ti
neret și studenți ca un factor 
activ în lupta pentru pace și 
dezarmare, militind pentru rea
lizarea și intărirea unei largi 
unități de acțiune a tineretului 
progresist de diferite orientări 
și convingeri politice, tinăra ge
nerație a României socialiste 
este hotărîtă să-și consacre in
treaga energie in Anul Interna
țional al Păcii — continuare fi
rească a Anului Internațional al 
Tineretului, proclamat de Na
țiunile Unite în urma inițiati
vei de prestigiu a României so
cialiste — pentru înfăptuirea 
exemplară, împreună cu între
gul popor, a obiectivelor majore 
stabilite de Congresul al XIII- 
lea al partidului, pentru dezvol
tarea multilaterală a țării, anga- 
jindu-se să acționeze și in viitor 
pentru consolidarea solidarității 
tinerei generații de pretutin
deni, a tuturor forțelor înainta
te, de pretutindeni, pentru a 
trăi într-o lume a păcii, înțele
gerii și colaborării.

de România, de dumneavoastră 
personal, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
pentru întărirea solidarității și 
colaborării tuturor popoarelor, 
ale tuturor celor cărora le este 
scumpă viața, pacea, pentru ca 
fondurile și resursele ce se iro
sesc în prezent în vederea pro
ducerii de noi arme să fie fo
losite în scopuri pașnice, con
structive, pentru soluționarea 
gravelor probleme economico- 
sociale existente pe plan mon
dial.

Strins unit in jurul gloriosului 
nostru partid, al dumneavoastră 
personal, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
poporul român, deplin angajat 
în înfăptuirea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare econo
mico-socială a țării, vă aduce 
acum, cînd datorită dumnea
voastră glasul României se face 
din nou puternic auzit în lume 
în favoarea păcii, a apărării 
dreptului suprem al oamenilor 
la existentă liberă și demnă. Ia 
viață, intreaga sa recunoștință 
și vă urează din adîncul inimii 
ani mulți și fericiți în fruntea 
partidului și a țării, spre binele 
și fericirea întregii noastre na
țiuni.

Aceleași sentimente de stimă 
și recunoștință, de aleasă pre
țuire le exprimăm mult stima
tei tovarășe Elena Ceaușeseu. 
militant de frunte al partidului 
și statului, savant de renume 
mondial, pentru contribuția deo
sebită pe care o aduce la ela
borarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a României 
socialiste.

Vă rog să-mi permiteți, 
mult iubite și. stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu. să dau ex
presie deplinei adeziuni a oa
menilor muncii din județul Ma
ramureș la Declarația Marii 
Adunări Naționale cu privire 
la Anul Internațional al Păcii, 
la toate inițiativele dumnea
voastră, pentru asigurarea unui 
climat de liniște, destindere și 
securitate. Ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce ne re
vin din documentele Congresu
lui al XIII-lea. pentru a con
tribui, alături de întreaga na
țiune, Ia ridicarea patriei 
noastre pe noi trepte de pro
gres și civilizație, intr-o lume 
a păcii, înțelegerii și colabo
rării.(Continuare in pag. a IlI-a)



SCINTEIA - slmbătă 5 aprilie 1986 PAGINA 3

LUCRĂRILE SESIUNII MARIL ADUNĂR£ NAȚIONALE
DECLARAȚIA

***I

**
*
**
**
*s
iî j**
u

Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste 
România cu privire la Anul Internațional al Păcii(Urmare din pag. I)
să fie utilizate pentru impulsionarea progresului 
economico-social al tuturor statelor, în primul 
rînd al celor în curs de dezvoltare. Aceasta ar 
corespunde pe deplin imperativului realizării 
unui echilibru nu pe calea sporirii arsenalelor 
militare, ci prin reducerea acestora la un nivel 
tot mai scăzut.

Diminuarea încordării și creșterea încrederii 
internaționale impun, în același timp, intensi
ficarea eforturilor pentru a se trece la măsuri 
hotărîte de lichidare a tuturor bazelor militare 
de pe teritoriul altor state, retragerea trupelor 
străine în limitele teritoriului național, reducerea 
ponderii activităților militare ale N.A.T.O. și Tra
tatului de la Varșovia, crearea condițiilor pen
tru desființarea lor concomitentă. România se 
pronunță ferm pentru încetarea manevrelor mi
litare de mare anvergură, inclusiv a manevrelor 
militare în apele internaționale, a demonstra
țiilor de forță la granițele altor țări, pentru asu
marea de angajamente ferme de a nu se încălca 
libertatea navigației în apele internaționale, 
pentru retragerea flotelor militare ale marilor 
puteri din mări și oceane, astfel încît apele in
ternaționale să fie folosite exclusiv în scopuri 
pașnice.

Interesele păcii și securității internaționale fac 
tot mai necesară crearea de zone libere de 
arme nucleare și chimice. Marea Adunare Na
țională exprimă hotărîrea de a milita neobosit 
pentru traducerea în viață a Declarației-Apel a 
președinților Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
privind transformarea Balcanilor într-o zonă li
beră de arme chimice. Totodată, România va 
acționa consecvent pentru întărirea colaborării 
și bunei vecinătăți între statele balcanice, pen
tru făurirea în această regiune a unei zone a 
păcii, fără arme nucleare și fără baze milita
re străine. Țara noastră sprijină crearea unor 
zone denuclearizate și lipsite de arme chimice 
în nordul și centrul Europei, precum și în alte 
regiuni ale lumii.

Realizarea acestor măsuri, care sînt în de
plină concordanță cu obiectivele Anului Inter
național al Păcii, impune, mai mult ca oricînd, 
întărirea conlucrării statelor și guvernelor în ve
derea desfășurării cu succes a lucrărilor foru
rilor multilaterale de negocieri de la Geneva, 
Stockholm și Viena consacrate problemelor dez
armării, creșterii încrederii și securității, abor
darea cu răspundere, într-un spirit constructiv, 
a tuturor propunerilor prezentate, în vederea în
cheierii lor cu rezultate concrete, pozitive. In 
același timp, o mare importanță are pregătirea 
temeinică a reuniunii general-europene de la 
Viena pentru securitate și cooperare în Europa, 
care este chemată să dea un puternic impuls 
procesului de edificare a securității, pentru pro
movarea unei Europe unite, a păcii și colabo
rării, bazată pe respectul diversității orînduiri- 
lor sociale, în care toate statele să conlucreze 
rodnic, în spiritul independenței și egalității, fără 
nici un amestec din afară. Acest deziderat tre
buie să călăuzească și activitatea parlamente-

lor din țările europene, S.U.A. și Canada, la 
cea de-a Vl-a Conferință Interparlamentară pe 
problemele securității și cooperării din Europa, 
care va avea loc în vara acestui an. Marea 
Adunare Națională își exprimă hotărîrea de 
a conlucra strîns cu celelalte parlamente 
pentru a contribui activ la încheierea cu succes 
a acestei manifestări și de a acționa pentru 
amplificarea în continuare a dialogului parla
mentar la nivel european.

3. Avînd in vedere consecințele dăunătoare 
pentru pacea și securitatea mondială ale menți
nerii și chiar agravării unor situații conflictuale, 
Marea Adunare Națională apreciază că înfăp
tuirea obiectivelor Anului Internațional al Păcii 
reclamă traducerea în viață a Apelului solemn, 
adoptat prin consens de Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite, în noiembrie 1985, 
la inițiativa României, privind încetarea imedia
tă de către țările aflate în conflict a acțiunilor 
armate și trecerea la soluționarea diferendelor 
pe calea tratativelor, prin mijloace pașnice, și a 
Angajamentului solemn al statelor membre ale 
O.N.U. de a se abține de la folosirea forței și 
amenințarea cu forța, de la orice intervenție în 
treburile interne ale altor state.

4. Pacea generațiilor prezente și viitoare nu 
poate fi clădită fără rezolvarea grabpică, în spi
ritul echității și justiției, a unor fenomene profund 
negative din economia mondială și relațiile eco
nomice internaționale. Lipsa oricăror progrese 
reale în direcția lichidării subdezvoltării și in
staurării unei noi ordini economice internațio
nale, precum și agravarea problemei datoriei 
externe du dus la înrăutățirea fără precedentă 
situației economice a țărilor în curs de dezvol
tare și împiedică dezvoltarea armonioasă a tu
turor statelor, punînd în pericol însăși pacea și 
stabilitatea mondială.

Marea Adunare Națională consideră că re
zolvarea acestor probleme complexe și acute ne
cesită în mod imperios abordări și soluții noi, 
care să corespundă intereselor tuturor statelor, 
cerințelor progresului și păcii întregii umanități, 
să ducă la eliminarea oricăror obstacole în ca
lea colaborării economice reciproc avantajoase, 
să asigure folosirea noilor cuceriri ale științei și 
tehnologiei în scopul promovării progresului so
cial-economic în lume. România se pronunță în 
continuare pentru găsirea căilor de angajare a 
unor negocieri reale, în cadrul O.N.U., între ță
rile dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, cu 
privire la ansamblul problemelor dezvoltării și 
ale instaurării noii ordini economice interna
ționale.

5. Continuarea politicii colonialiste și neocolo- 
jnialiste, de apartheid și discriminare rasială 
constituie un fenomen anacronic al acestui sfîr- 
șit de secol, o încălcare gravă a drepturilor 
fundamentale ale oamenilor și popoarelor de 
a-și decide de sine stătător calea dezvoltării, 
precum și a principiilor noi de relații interna
ționale, a înseși obiectivelor Anului Internațional 
a' Păcii. Alături de întreaga comunitate interna
țională, România va milita cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea dreptului inalienabil al pâ-

porului namibian la dezvoltare liberă și inde
pendentă, pentru încetarea politicii inumane de 
apartheid și discriminare rasială în Africa de 
Sud.

6. înfăptuirea obiectivelor Anului Internațional 
al Păcii, soluționarea justă și durabilă a proble
melor acute din viața internațională nu sînt po
sibile decît cu participarea directă și egală în 
drepturi a tuturor statelor, indiferent de mări
mea sau orinduirea lor socială, de potențialul 
economic sau militar. Pacea și securitatea mon
dială pot fi realizate numai prin acțiuni unite 
ale tuturor factorilor politici și ale națiunilor 
lumii. Dind expresie mandatului încredințat de 
popor, Marea Adunare Națională va conlucra 
activ cu toate forțele democratice și progresiste, 
în lupta pentru edificarea unui viitor luminos, 
pentru înțelegere, pace și colaborare. Baza trai
nică a întăririi încrederii între state, a menține
rii păcii și securității o reprezintă respectarea 
neabătută a principiilor independenței și suve
ranității naționale, deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța.

7. Organizația Națiunilor Unite și celelalte 
organizații internaționale, inclusiv Uniunea Inter
parlamentară, sînt chemate să aducă o contri
buție sporită la realizarea acestor nobile obiec
tive, acționînd consecvent pentru armonizarea 
pozițiilor și eforturilor tuturor membrilor în di
recția dezvoltării colaborării și asigurării păcii în 
lume. România se pronunță pentru creșterea ro
lului O.N.U., al altor organisme internaționale, 
în dezbaterea și soluționarea democratică a 
problemelor care privesc pacea, securitatea și 
colaborarea internațională, asigurarea dreptului 
popoarelor la, dezvoltare liberă și independentă.

8. Dind expresie voinței neclintite de pace și 
colaborare a poporului român, Marea Adunare 
Națională a Republicii Socialiste România adre
sează o vibrantă chemare parlamentelor statelor 
europene; din toate țările lumii, de a acționa 
neabătut pentru a determina realizarea de înțe
legeri care să deschidă calea dezarmării, a în
lăturării ■ pericolului nuclear, să asigure soluțio
narea problemelor majore care confruntă ome
nirea, în interesul tuturor popoarelor, al viitoru
lui pașnic al umanității.

Nouă, membrilor forurilor legislative ale sta
telor lumii, ne revine o imensă responsabilitate 
pentru a determina ca Anul Internațional al 
Păcii să nu rămînă un an de declarații și pro
clamații, ci să marcheze un început efectiv spre 
dezarmare, spre încetarea confruntărilor și tre
cerea la o politică nouă, de făurire a unei lumi 
a păcii și înțelegerii, fără arme și fără războaie.

Adoptînd prezenta Declarație, Marea Adunare 
Națională a Republicii Socialiste România va 
acționa și va conlucra strîns cu parlamentele 
tuturor statelor, cu toate forțele iubitoare de 
pace pentru ca anul 1986 — An Internațional al 
Păcii — să marcheze o cotitură de importanță 
istorică in viața internațională, în direcția apă
rării și menținerii păcii, a destinderii, securității 
și colaborării în lume.
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(Urmare din pag. I)
Marea Adunare Națională a a.- 

Drobat în unanimitate propunerea de 
completare a ordinii de zi.

Intrucît tovarășii Vasile Milea si 
Gheorghe Pană au fost numiți mi
niștri. devenind membri ai guvernu
lui. s-a, propus eliberarea lor din ca
litatea de membri ai Consiliului de 
Stat. în conformitate eu regulamen
tul de funcționare al Marii Adunări 
Naționale, . s-a propus alegerea ea 
membri ai Consiliului de Stat a to
varășilor Constantin Olteanu si 
Dumitru Velicu.

Marea Adunate Națională a a- 
probat CU; unanimitate de voturi pro
punerile de .modificări în componența 
Consiliului de Stat.

A urmat apoi depunerea iurămjn- 
tului de credință fată de Republica 
Socialistă România de către tovară
șii Constantin Olteanu si Dumitru 
Velicu. in calitate de membri ai Con
siliului de Stat.

în cadrul discuțiilor pe marginea 
proiectului de Declarație a Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România cu privire, la Anul 
Internațional al Păcii, au luat -cuvin-; 
tul deputății Ilie Văduva, Mihai 
Marina, Aurel Sandu, Frusina Taș- 
mău, Mihai Hațieganu, Aneta Ciocan, 
Victor Hajdu Gyozo, Dinu Dragau, 
Vasile Bărbuleț, Victor Popescu, 
Alexandru Ionescu, Tache Voicu.

într-un larg și îndreptățit consens, 
toți cei ce ău luat cUvîntul au ținut 
să sublinieze că și această Declarație 
a forului legislativ al țării — nou și 
pregnant demers în slujba cauzei 
păcii — reacție promptă la eveni
mente internaționale de cea mai 
mare actualitate și acuitate, este o 
expresie elocventă a inițiativei și 
gîndirii politice a președintelui 
României socialiste — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ei au dat expre
sie convingerilor și sentimentelor tu
turor cetățenilor, aducînd un fierbin
te omagiu eminentului „Erou al Pă
cii", — cum este cunoscut astăzi în 
lume președintele României — operei 
sale dăruite cauzei înțelegerii și co
laborării între popoare, făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Deputății au exprimat, de aseme
nea. sentimente de profund respect

și înaltă considerație tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului, om de știință ce se bucură 
de o largă recunoaștere și prețuire 
internațională atît pentru opera șa, 
cit și pentru meritele de excepție 
ce-i revin in întărirea conlucrării si 
solidarității oamenilor de știință în 
nobila luptă pentru apărarea păcii, 
pentru dezarmare, pentru progres 
economic și social pe planeta noastră.

Vorbitorii au relevat deosebita 
semnificație a documentului adre
sat de Marea Adunare Națio
nală parlamentelor țărilor de pe 
toate continentele, care evidențiază 
în mod pregnant hotărîrea Româ
niei de a face totul pentru înfăptui
rea păcii si dezarmării. înalta 
responsabilitate a președintelui 
Nicolae Ceaușescu fată de destine
le omenirii, manifestată printr-un 
demers politic realist si consecvent, 
ce a dobindit o largă recunoaștere 
si înaltă prețuire pe Plan mondial. 
Ară tind că Declarația Marii Adunări 
Naționale reprezintă o nouă expre; 
sie a politicii externe românești, pusă 
în slujba împlinirii năzuințelor ce
lor mai fierbinți de pace si progres 
ale poporului nostru, ale tuturor na
țiunilor lumii, participantii la dezba
teri au subliniat contribuția decisivă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea si înfăptuirea acestei po
litici. ce poartă girul adeziunii 
neclintite a tuturor cetățenilor Româ
niei socialiste.

Au fost puse în lumină în- cursul 
dezbaterilor concepția, considerentele 
și propunerile de profundă semnifi
cație politică ale conducătorului 
partidului și statului nostru referi
toare la necesitatea elaborării și 
adoptării unui program complex de 
dezarmare generală, avînd în prim- 
plan dezarmarea nucleară, prin apli
carea căruia se pot asigura di
minuarea și eliminarea în cele din 
urmă a pericolului de război. întă
rirea încrederii și conlucrării in
ternaționale.

Vorbitorii au dat glas deplinei 
aprobări față de Declarația Marii 
Adunări Naționale, înaltei mîndrii 
și convingerii că pozițiile, aprecie
rile și propunerile pe care le con
ține vor avea, așa cum au avut în

totdeauna inițiativele de pace și co
laborare ale președintelui Româ
niei, un larg ecou in rindurile opi
niei publice, ale forțelor politice, la 
parlamente, contribuind la reluarea 
cursului spre destindere, la edifi
carea unui climat de pace și secu
ritate, în care toate popoarele lumii 
să se dezvolte liber și independent, 
conform propriilor aspirații.

Mărturie a voinței poporului nos
tru de pace, prietenie și cooperare 
cu toate națiunile lumii, vibrantă 
chemare ; la luptă împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare, in 
primul find pentru dezarmare nu
cleară. pentru înlăturarea gravelor 
pericole ce amenință liniștea pla
netei, însăși existența vieții pe Pă- 
mint. Declarația, supusă aprobării 
deputaților ■ din marele for > legislativ 
al țării, a. fost adoptată în unani
mitate.

Minute în șir, sub cupola roton
dei Marii Adurjări Naționale au 
răsunat vii și entuziaste aplauze, 
mărturie a satisfacției depline față 
de aprobarea Declarației, ce se a- 
daugă cu strălucire celorlalte im
presionante acțiuni de larg ecou in
ternațional ale României consacrate 
problemei fundamentale a zilelor 
noastre — pacea omenirii. S-a 
scandat cu însuflețire „Stirrfă noas
tră și mîndria, Ceaușescu — Româ
nia !“, „Ceaușescu — pace !“, cu
vinte a căror alăturare alcătuiește 
un adevărat . simbol al vocației re
cunoscute a poporului român de a 
trăi în pace și înțelegere cu alte 
popoare, al prețuirii unanime de 
care se bucură în întreaga lume 
inițiativele și demersurile conducă
torului partidului și statului nostru 
pentru făurirea unei lumi fără arme 
și fără războaie, o lume a dreptății 
și egalității între națiuni libere și 
suverane.

în încheierea lucrărilor, președin
tele Marii Adunări Naționale a 
anunțat că celelalte proiecte de legi 
înscrise pe ordinea de zi urmează 
să fie examinate de comisiile per
manente de specialitate și supuse 
dezbaterii Marii Adunări Naționale 
în cadrul actualei sesiuni, data re
luării lucrărilor in plen urmînd să 
fie anunțată din timp.

Din cuvintul participantilor la dezbateri
CUVINTUL DEPUTATULUI 

VICTOR POPESCU
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu.
Stimați tovarăși deputați,
Pentru noi. țăranii, care ne 

cîștlgăm piinea muncind pă- 
mintul. nimic nu-i mai scump 
decît pacea. Recoltele — ca și 
viețile oamenilor — pier sub 
pirjolul războaielor. Bunii și 
străbunii noștri s-au războit 
doar atunci cînd au fost _ ne- 
voiți să-și apere glia strămo
șească. să dea afară din țară pe 
năvălitorii ce ne călcau pămin- 
tul. Dar pentru poporul român 
pacea a fost dintotdeauna in 
inima și în faptele sale. Și iată 
că anul acesta popoarele lumii 
îl vor un an al păcii. Este fi
resc — oamenii de pretutindeni 
vor pacea, vor liniște, vor să fie 
siguri de ziua de miine. La noi, 
anul 1986 are și aureola păcii, 
dar și pe aceea a aniversării 
partidului nostru comunist la 
cei 65 de ani ai săi : glorioși, 
de luptă și izbînzi în slujba pa
triei, a dreptății, libertății și 
independenței. Noi, toți româ
nii, sintem fericiți că in fruntea 
partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — cel mai de 
seamă om de stat pe care isto
ria l-a dat României — sub a că
rui conducere înțeleaptă și clar
văzătoare am construit si con
struim ca niciodată înainte și 
prin glasul căruia adresăm lu
mii înflăcărate chemări de 
pace, de înțelegere și co
laborare.

Pentru toate acestea, mulțu
mim din inimă iubitului_ nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care și-a de
dicat întreaga viață luptei pen
tru libertatea. demnitatea și 
fericirea poporului nostru, 
triumfului socialismului, cauzei 
colaborării, înțelegerii și păcii 
in lume. Același mesaj de con
strucție pașnică și de edificare 
a păcii l-a adresat lumii și in 
recentele sale cuvîntări rostite 
la plenara Consiliului Național 
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și la plenara

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
ALEXANDRU IONESCU

Mult iubite si stimate tova
rășe președinte al Republicii So
cialiste România,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați,
De numele României se lea

gă, indisolubil, o laborioasă si 
strălucită acțiune dedicată pă
cii. Cine spune azi. in lume. 
România spune pace. Datorăm 
acest simbol, datorăm prestigiul 
fără precedent al patriei tova

Comitetului Central al parti
dului.

Caldă mulțumire și profun
dă recunoștință aducem to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, savant 
ce se bucură de o largă recu
noaștere și prețuire internațio
nală pentru opera sa științifică 
grandioasă, pentru faptul că. în 
fruntea Comitetului Național 
Român „Oamenii de știință și 
pacea", militează ferm ca sluji
torii științei să-și împlinească 
rostul de a ne ajuta să obținem 
recolte mai bogate, să muncim 
cu mai mult spor, să progre
săm. Savanții trebuie să-si de
dice opera științifică nu bom
belor nucleare, ci progresului 
civilizației. prelungirii vieții 
omului pe acest pămînt.

într-un moment cînd încor
darea internațională se accen
tuează, cînd cursa înarmărilor 
continuă să se desfășoare cu re
peziciune, cind, în multe părți 
ale lumii, ogoarele sînt teren de 
manevre, iar apele mărilor sînt 
străbătute de flote dotate cu 
arme nucleare, România socia
listă, prin glasul de cea mai 
înaltă autoritate al președinte
lui ei, face din nou dovada ma
rii răspunderi pe care o ma
nifestă față de interesele vitale 
ale poporului român și ale 
tuturor popoarelor lumii, față de 
soarta civilizației umane, che- 
mind popoarele și toate forțele 
progresiste la lupta pentru a 
asigura triumful rațiunii, trium
ful păcii și al vieții.

Declarația de azi a marelui 
sfat al țării reprezintă o expre
sie a angajării ferme și consec
vente a României in slujba în
făptuirii celor mai scumpe idea
luri ale tuturor cetățenilor săi, 
ale tuturor locuitorilor planetei.

Alături de toți fiii țării, ne 
exprimăm deplina adeziune la 
întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului, la 
noua inițiativă a țărji noastre, 
a tovarășului președinte 
Nicolae Ceaușescu, menită să 
apere pacea — bunul cel mai de 
preț al omenirii 1 

rășului Nicolae Ceausescu — 
personalitate determinantă pen
tru întreg cursul istoriei con
temporane a tării si poporului 
nostru. într-o lume plină de în
cordări. in care zăngăne arme
le si resurse materiale giganti
ce sînt aruncate in groapa fără 
fund a înarmărilor. într-o lume 
care are nevoie. înainte de ori
ce. de pace, demersul de ma
joră responsabilitate, limpede si 
realist, de un profund si înflă
cărat umanism al secretarului 

general al partidului nostru do- 
bindeste o rezonantă mondială 
covîrsitoare.

Chemarea președintelui tării 
noastre la intensificarea acțiu
nilor pentru elaborarea unui 
program complex de dezarma
ră. avînd ca prioritate dezarma
rea nucleară si implicînd. ca 
prim nas. încetarea experiențe
lor cu arma nucleară. îsi gă
sește o promptă si binevenită 
expresie în proiectul de Decla
rație a Marii Adunări Naționa
le cu privire la Anul Interna.- 
tional al Păcii, proiect supus 
dezbaterii în ședința de astăzi. 
Nimic mai oportun, mai con
cordant cu gindurile si voința 
noastră decit acest punct pe or
dinea de zi a forului legisla
tiv al tării.

în condițiile în care „situația 
internațională continuă să fie 
foarte gravă" — cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu —, 
demersul nostru, noua chemare 
pe care o adresăm parlamente
lor altor țări se va dovedi un 
act politic necesar, ca atitea al
tele avînd ca punct de porni

re inițiativa președintelui Româ
niei socialiste. Declarația se va 
impune atenției atît prin ac
tualitatea. cit si prin acuitatea 
problemelor puse si. nu mai pu
țin. prin' noblețea mesajului con
ținut.

Noi, cei ce lucrăm în presă, 
prin însusi specificul muncii 
noastre, sîntem chemați să fa
cem cunoscut opiniei publice 
programul de pace românesc, 
program vast si generos, 
conceput si pus în practica vie
ții politice de eminentul ..Om al 
Păcii", cum este numit azi, 
pe toate meridianele, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Permițeti-mi. vă rog. să fo
losesc tribuna Marii Adunări 
Naționale pentru a exprima o- 
magiul profund al ziariștilor din 
presă, de la Radio Si Televiziu
ne fată de .strălucitul om poli
tic si de știință. tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru excep
ționala contribuție adusă la 
propășirea socialistă a patriei.

Sprijinim întru totul apelul 
dumneavoastră vibrant, mult 
stimate si iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu. de a inten
sifica acțiunile pentru trecerea 
la dezarmare nucleară, pentru 
eliminarea rachetelor nucleare 
cu, rază medie de acțiune . din 
Europa si de ne alte continen
te. pentru încetarea experiențe
lor cu arma nucleară, pentru re
ducerea si lichidarea tuturor ar
melor nucleare, pentru oprirea 
oricăror acțiuni de militarizare 
a Cosmosului. Considerăm ca p 
cerință de primă urgentă, în a- 
cest An International al Păcii, 
proclamat de O.N.U., realizarea 
unui acord privind încetarea 
experiențelor nucleare de către 
toate statele, în acest sens pro- 
nuntîndu-ne în favoarea unei 
întîlniri între conducătorii 
Uniunii Sovietice si Statelor 
Unite ale Americii. asa cum a 
propus recent secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S.

Cauza păcii a beneficiat în 
ultimul timp de o seamă de ini
țiative și propuneri construc
tive, generatoare de optimism 
pentru opinia publică. Cum 
știm, aceste propuneri ale 
Uniunii Sovietice s-au bucurat 
de sprijinul țării noastre, ex
primat la cel mai înalt nivel 
de autoritate, competentă și 
prestigiu.

Este deci timpul să se treacă 
hotărit la fapte.

Prin Declarația de azi a fo
rului suprem al țării. România 
lansează din nou chemarea de 
a se manifesta voința politică 
necesară pentru ruperea cercu
lui vicios al tensiunii și ai ne
încrederii, de a se ajunge la 
înțelegeri în consens eu inte
resele popoarelor din întreaga 
lume.

Voi vota pentru adoptarea 
Declarației Marii Adunări Na
ționale, cu convingerea că noul 
nostru demers, sincer și ferm, în 
sprijinul cauzei păcii se va 
bucura .de o deplină aprobare și 
un larg ecou în rîndurile de- 
putaților din întreaga lume. Ia 
parlamentele din cele mai dife
rite țări.

Sînt convins de aceasta, de
oarece Declarația este o expre
sie a gindirii politice a pre
ședintelui poporului nostru și, 
așa cum știm din experiență, 
pozițiile și inițiativele to
varășului Nicolae Ceaușescu 
sînt întotdeauna validate de 
practică, de opinia publică 
mondială sensibilă la tot ceea 
ce slujește dreptului la viață, 
demnității umane, progresului 
general al omenirii.

Este un motiv de justificată 
mindrie pentru noi, este un 
izvor de încredere că asemenea 
poziții și aprecieri vor influenta 
favorabil — in continuare — 
evoluția vieții internaționale, 
este un îndemn de a sluji fie
care, cu toate forțele. în dome
niul în care ne desfășurăm ac
tivitatea, această politică — 
expresia cea mai înaltă a inte
reselor vitale ale națiunii noas
tre, ale întregii omeniri.

în numele Consiliului ziariș
tilor, al tuturor lucrătorilor din 
redacțiile ziarelor și revistelor.

CUVINTUL DEPUTATULUI 
TACHE VOICU

Mult iubite și stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși deputați și invitați,

Alături de întregul popor, oa
menii de știință și cultură din 
România, toți slujitorii școlii iși 
exprimă deplina adeziune față 
de noile și strălucitele inițiative 
de pace ale statului nostru, față 
de mesajul lor generos, uma
nist și profund mobilizator, 
străbătut de grija nobilă a 
asigurării unei lumi a păcii și 
conlucrării, fără arme și fără 
războaie, pentru toți locuitori 
planetei, pentru generațiile de 
azi și de miine. Continuare fi
rească a politicii de dezvoltare 
multilaterală a patriei, de ridi
care a ei pe noi trepte de pro
gres și civilizație, dorința fier
binte de pace a poporului 
român își găsește cea mai eloc
ventă expresie în activitatea 
prodigioasă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — ilustru 
conducător al partidului și al 
țării, marele erou al națiunii 
noastre socialiste, ctitor al 
României socialiste moderne și 
personalitate de excepție a epo
cii contemporane. Ne facem o 
datorie de conștiință și onoare 
de a releva aceste remarcabile1 
calități ale ilustrului nostru 
conducător, unanim recunoscute 
și apreciate in țară și peste 
hotare, acum, cind vom sărbă
tori 65 de ani de la crearea 
gloriosului nostru partid comu
nist. stegarul celor mai înainta
te aspirații ale națiunii, luptă
tor consecvent pentru dreptate 
socială și națională, pentru pa
cea și libertatea popoarelor.

într-o perioadă de grave con
vulsii pe plan internațional, de 
amenințări crescânde la adresa 
liniștii și securității popoarelor, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi revine meritul deosebit de a 
fi relevat marea răspundere ce 
revine oamenilor de știință de 
pretutindeni în apărarea păcii 
— bunul cel mai de preț al 
întregii omeniri. Savanții, oa
menii de știință cunosc cel mai 
bine imensul potențial distruc
tiv al armelor acumulate pe 
Terra, pericolul imens' pe care 
l-ar reprezenta folosirea lor. 
De aceea, așa cum1 bine 
ați subliniat dumneavoas

ale Radioului și Televiziunii, 
vă asigurăm, stimate tovarășe 
președinte al Republicii, că 
vom face totul, ca si oină 
acum, ca activiști devotați ai 
partidului, pentru promovarea 
fermă și largă, cu tot entuzias
mul și cu toată competenta de 
care sîntem capabili, a poli
ticii al cărei inițiator și neobo
sit militant sînteți dumnea
voastră — eminent om politic, 
conducător înțelept și neînfricat 
al națiunii române. în înainta
rea sa impetuoasă spre comu
nism.

tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, lor le re
vine datoria morală de a se 
afla în primele rinduri ale luptei 
pentru pace, de a nu precupeți 
nici un efort pentru ca minuna
tele cuceriri ale geniului uman, 
descoperirile la nivelul macro și 
microcosmosului să fie utilizate 
numai și numai in scopuri paș
nice, constructive, de progres 
economic și social pentru toate 
popoarele. Este un moment de 
cumpănă al vieții internaționa
le. pentru insăși existenta ome
nirii și apreciem că a sosit 
timpul ca uriașele resurse ma
teriale și umane irosite in sco
puri distructive să fi,e reorien
tate spre lichidarea subdezvol
tării. spre rezolvarea proble
melor dezvoltării economico-so- 
ciale din fiecare țară!

In consens cu aceste nobile 
deziderate ale poporului nostru, 
ale tuturor popoarelor, se des
fășoară și activitatea Comitetu
lui Național Român „Oamenii 
.de știință și pacea", organism 
condus cu înaltă competentă de 
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. savant 
de renume mondial, distins om 
politic, promotor neobosit al 
dezvoltării științei, culturii si 
invățămîntului in patria noas
tră, al întăririi conlucrării si 
solidarității oamenilor de știin
ță în lupta pentru pace, pentru 
dezarmare, pentru progres eco
nomic și social.

Răspunzind repetatelor dum
neavoastră îndemnuri, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, acționind pe baza 
orientărilor tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, comitetul nostru va 
milita și de acum înainte in ve
derea dezvoltării legăturilor cu 
organismele similare din alte 
țări, cu forțele progresiste, de
mocratice de pretutindeni. în 
lupta lor comună pentru trium
ful rațiunii, salvgardarea drep
turilor fundamentale ale tutu
ror popoarelor.

Vă rog să-mi permiteți să dau 
glas adeziunii noastre depline 
față de Declarația Marii Adu
nări Naționale privind marca
rea Anului Internațional al Pă
cii, convinși fiind că acest mo
bilizator document reprezintă o 
nouă și grăitoare expresie a po
liticii consecvente de pace si 
înțelegere internațională a 
României socialiste.



PAGINA 4 SClNTEIA — simbătă 5 aprilie 1986

HOTĂRÎRE A
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. I)Plenara Comitetului Central relevă eă înfăptuirile dobindite de țara noastră in 1985. în întregul cincinal, demonstrează, cu puterea faptelor. forța creatoare a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a întregului popor român, care, string unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează cu entuziasm, cu dăruire și abnegație revoluționară pentru înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a patriei, a Programului partidului.Apreciind rezultatele obținute, plenara subliniază, totodată, că ele puteau fi și mai bune dacă în toate domeniile și în toate întreprinderile și unitățile economlco-sociale s-ar fi acționat cu mai multă fermitate, cu exigență și răspundere comunistă pentru organizarea științifică a întregii activități economice și folosirea rațională a bazei tehnico-materiale și a forței de muncă, pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor de producție, perfecționarea continuă a tehnologiilor de fabricație, introducerea fermă a unui înalt spirit de ordine și disciplină.Plenara Comitetului Central cere organelor șl organizațiilor de partid, colectivelor de oameni ai muncii să ia măsuri hotărite pentru lichidarea in cel mai scurt timp a lipsurilor care s-au manifestat, să acționeze cu cea mai mare răspundere. să facă totul pentru îmbunătățirea radicală a activității în toate sectoarele și pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare îndeplinirii cu succes și chiar depășirii prevederilor planului pe 1986 și pe întregul cincinal. In acest sens, plenara relevă însemnătatea deosebită a accentuării laturilor calitative și de eficiență ale activității economice, trecerii la dezvoltarea intensivă a economiei.In spiritul indicațiilor și sarcinilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenară, trebuie întreprinse măsuri hotărite pentru folosirea cu maximum de randament a capacităților de producție, a mașinilor și utilajelor, pentru valorificarea superioară și folosirea cu înalt spirit de răspundere a resurselor materiale și umane ale țării, în vederea realizării unei eficiente superioare a întregii activități.Plenara cere să se acționeze, în continuare, cu toată hotărârea pentru realizarea programelor de dezvoltare în domeniul minier și energetic, pentru buna funcționare a centralelor electrice, lărgirea bazei energetice și de materii prime a țării. concomitent cu asigurarea și producerea in celelalte sectoare ale industriei de noi materiale mai ieftine, mai efioiente. în același timp, este necesar să se acționeze cu toată hotărirea pentru încadrarea strictă în normele de consum și reducerea în continuare a consumurilor energetice și de materii prime, pentru perfecționarea tehnologiilor. în vederea diminuării continue a acestor consumuri, pentru recuperarea si refolo- sirea surselor de energie și de materii prime și materiale, de piese și subansamble.In vederea trecerii hotărite pe calea dezvoltării intensive, plenara cere să se acorde o atenție deosebită organizării științifice a producției și a muncii, elaborării și aplicării în cel mai scurt timp a programelor de modernizare a unităților economice, realizării de noi tehnologii, mașini și utilaje de înaltă productivitate. O dată cu aceasta. se impune perfecționarea sistemului de normare a muncii, pornind de la necesitatea reducerii personalului auxiliar și neproductiv și orientării activității oamenilor muncii spre producție, spre creația materială și științifică, spre creșterea rentabilității și eficienței economice.în spiritul hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, al orientărilor șl indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, plenara subliniază necesitatea aplicării cu fermitate a principiilor mecanismului economico-financiar, a noilor reglementări referitoare la creșterea răspunderii materiale și financiare, atît personală, cit și colectivă, față de buna gospodărire și utilizare a fondurilor materiale și bănești, a avuției naționale și a proprietății socialiste — baza sigură a sporirii neîntrerupte a venitului național. în conformitate cu prevederile legii, întreaga activitate să fie așezată pe principiul autoconducerii și au- togestiunii, care presupune ca fiecare unitate să aibă buget propriu de venituri și cheltuieli, să-și acopere într-o măsură tot mai mare — iar unde este posibil, în întregime — costurile de producție, fără să mai apeleze la credite. în acest cadru, se impune respectarea cu strictețe a noilor 

reglementări privind acordarea creditelor și avansurilor pentru producție, elaborarea acestora în strînsă corelare cu necesitățile activității producției. Se impun, de asemenea, aplicarea cu mai multă fermitate a principiilor de retribuire după calitatea și cantitatea muncii, generalizarea acordului global și acordului direct în toate sectoarele de activitate și legarea sa mai strînsă de rezultatele concrete în producție ale fiecărui membru al societății noastre.Relevînd că se impune o schimbare radicală a concepțiilor în domeniul financiar și al activității economice, plenara atrage atenția asupra necesității reexaminării normelor de formare a prețurilor, a realizării unui control ferm al acestora în toate sectoarele.Plenara cere guvernului, consiliilor de coordonare pe probleme care funcționează în cadrul acestuia să-și îndeplinească în mai bune condiții rolul pe care îl au în soluționarea operativă, la timp a problemelor complexe ce apar în toate domeniile de activitate.Pornind de la necesitatea ridicării la un nivel superior a întregii activități, plenara adresează tuturor organelor și organizațiilor de partid, organelor de stat, organelor de conducere colectivă de la toate nivelurile, oamenilor muncii chemarea de a acționa cu întreaga răspundere, cu înalt spirit revoluționar pentru îndeplinirea ritmică, integrală, a sarcinilor pe 1986, precum și a programului suplimentar, pentru realizarea la timp și în cele mai bune condiții de calitate a producției destinate exportului, pentru înfăptuirea în condiții de eficiență sporită a planului de investiții, asigurînd transpunerea exemplară în viață a politicii partidului de dezvoltare economică și socială a patriei, a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.2. Plenara aprobă în unanimitate Raportul privind efectivul, compoziția și structura organizatorică a partidului la 31 decembrie 1985, precum și activitatea politico-organizatorică desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru înfăptuirea hotăririlor și directivelor partidului.Comitetul Central a relevat contribuția hotă- rîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la întărirea unității și creșterea rolului conducător al Partidului Comunist Român — continuatorul celor mai înaintate tradiții de luptă ale clasei muncitoare, ale poporului nostru — care anul acesta împlinește șase decenii și jumătate de eroică și glorioasă existență.Plenara apreciază că în spiritul hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres, al indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, activitatea politico-organizatorică desfășurată de organele și organizațiile de partid și de stat, de masă și obștești în anul trecut a fost mai ferm orientată în direcția unirii eforturilor întregului popor pentru îndeplinirea planului anual și pe întregul cincinal, pentru crearea unei baze sigure cincinalului 1986—1990 și dezvoltarea în perspectivă pînă în anul 2000. A fost intensificată munca de îndrumare, sprijinire și control a organelor locale de partid, ministerelor, celorlalte organe centrale, conducerilor unităților economice pentru a-și exercita mai bine și mai eficient atribuțiile ce le revin, întărirea răspunderii, ordinii și disciplinei în toate sferele de activitate.In anul 1985, pe baza orientărilor secretarului general al partidului, a fost intensificată și perfecționată munca politico-ideologică, activitatea de antrenare a oamenilor muncii la dezbaterea și soluționarea tuturor problemelor care privesc construcția socialistă și comunistă în patria noastră.O vie ilustrare a marelui prestigiu de care se bucură partidul în rîndul poporului o reprezintă faptul că, în 1985, au devenit membri de partid peste 132 000 de oameni ai muncii, dintre care 65,9 la sută sînt muncitori, 15,7 la sută țărani, iar 18,4 la sută intelectuali. Plenara apreciază că aceste proporții se încadrează în orientările stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1985, asigurîndu-se menținerea unei compoziții corespunzătoare sociale, pe vîrstă și naționale.La 31 decembrie 1985, Partidul Comunist Român număra 3 557 207 membri, ponderea comuniștilor în totalul populației majore fiind acum de 22,67 la sută, iar în totalul populației ocupate de 32,53 la sută.Apreciind rezultatele obținute, plenara atrage atenția că în acest domeniu deosebit de important al activității de partid se mai manifestă

din 1-2 aprilie 1986încă o serie de neajunsuri și cere să se ia măsuri hotărite pentru lichidarea lor, pentru a se asigura afirmarea tot mai puternică a rolului de forță conducătoare a partidului în societate, ridicarea întregii activități la nivelul exigențelor sporite pe care partidul le pune în fața fiecărui membru al său. Organele și organizațiile de partid trebuie să acționeze cu toată fermitatea pentru perfecționarea, în continuare, a stilului și metodelor lor de muncă, întărirea controlului îndeplinirii hotărîrilor, pentru a asigura creșterea capacității partidului de mobilizare a întregului popor la îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea, a Programului partidului.3. Examinînd și aprobînd Raportul cu privire Ia activitatea desfășurată de organele de partid, de stat și organizațiile de masă in anul 1985 pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului, plenara subliniază că elaborarea și înfăptuirea politicii partidului în acest domeniu s-au realizat cu sprijinul și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. In anul trecut s-a acționat intens pentru asigurarea forței de muncă și a cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate, corespunzător cerințelor și exigențelor calitativ superioare ale etapei actuale de dezvoltare a societății românești. în aparatul de partid, de stat, în toate compartimentele vieții economice și sociale au fost promovate cadre cu o temeinică pregătire profesională și politică, cu un dezvoltat spirit de responsabilitate și inițiativă, care muncesc cu abnegație și dăruire pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și pun mai presus de orice interesele partidului, ale patriei și poporului.Pe baza obiectivelor stabilite de conducerea partidului, organele și organizațiile de partid au acționat cu mai multă fermitate pentru a asigura o compoziție socială corespunzătoare a cadrelor în toate sectoarele de activitate. Ca urmare, a sporit ponderea cadrelor provenite din rîndul muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor în aparatul de partid și al organizațiilor de masă și obștești, în diferite sectoare ale economiei naționale. S-a manifestat, totodată, o preocupare permanentă pentru promovarea femeilor în funcții de conducere în organele de partid, de masă și obștești la diferite niveluri, precum și în întreaga viață economico-socială. De asemenea, au fost promovați în diferite munci de conducere un număr important de tineri, temeinic pregătiți politic și profesional. în acest fel, s-a asigurat o compoziție corespunzătoare a cadrelor în toate sectoarele de activitate.Plenara cere organelor de partid, de stat, organizațiilor de masă să acorde în continuare o atenție deosebită activității de selecționare, pregătire și promovare a cadrelor, ridicării nivelului lor politic și profesional, educării lor în spirit revoluționar, al disciplinei de partid, al normelor eticii și echității socialiste. Trebuie avut permanent în vedere că înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țării în 1986 și în perspectivă depinde în măsură hotăritoare de asigurarea unor cadre cu o pregătire multilaterală, de realizarea in cele mai bune condiții a politicii partidului în acest domeniu.4. în cadrul plenarei a fost examinat și aprobat, de asemenea. Raportul privind activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii în anul 1985,împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea aJ P.C.R. și-a găsit o amplă reflectare și în scrisorile adresate conducerii partidului și statului de oamenii muncii din industrie, agricultură. învătămînt. cultură și artă, organizații de partid, de masă și obștești. Cetățenii patriei și-au reafirmat sentimentele lor de înaltă prețuire, aleasă stimă și profundă recunoștință fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru istoricele realizări obținute de poporul român în cei 20 de ani de cînd a fost ales în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. De asemenea, ei și-au exprimat acordul deplin cu hotărîrile de partid și legile statului, voința fermă de a acționa pentru înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului.Plenara apreciază ca deosebit de pozitiv faptul că numărul scrisorilor, al cererilor și audientelor a scăzut an de an, ca drmare a perfecționării activității economico-sociale, îmbunătățirii condițiilor de viață ale oamenilor muncii, stilului și metodelor de muncă ale organelor de partid și de stat, ale organelor de conducere colectivă. Organele și organizațiile de partid, consiliile populare, organizațiile de masă și obștești, consiliile oamenilor muncii din Întreprinderi și instituții au 

acționat mai consecvent pentru valorificarea propunerilor făcute de personalul muncitor, pentru descoperirea cauzelor unor neajunsuri, stabilind măsuri pentru prevenirea și curmarea fenomenelor negative.Plenara cere organelor de partid și de stat, organizațiilor de masă și obștești să acționeze în continuare cu toată fermitatea pentru examinarea și soluționarea cu maximă operativitate și competență a propunerilor, sesizărilor și cererilor oamenilor muncii, să manifeste receptivitate și solicitudine față de orice problemă de ordin general sau personal cu care li se adresează oamenii muncii, în conformitate cu legile țării, cu normele eticii și echității societății noastre socialiste.5. Plenara aprobă activitatea internațională desfășurată de partidul și statul nostru in 1985, precum și principalele obiective ale politicii externe in anul 1986.Plenara relevă că activitatea internațională a partidului și statului s-a desfășurat în deplină concordanță cu hotărîrile Congresului al XIII-lea al P.C.R., cu orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale cărui inițiative și acțiuni consecvente de pace și colaborare, pentru împlinirea marilor deziderate ale omenirii i-au adus o profundă recunoaștere și prețuire pe toate meridianele, l-au impus în conștiința lumii ca un mare și strălucit Erou al Păcii.Comitetul Central dă o înaltă apreciere contribuției determinante a conducătorului partidului și statului nostrți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și promovarea politicii externe a României socialiste, căreia i-a imprimat dinamism, principialitate și o largă deschidere, asi- gurind creșterea prestigiului și a rolului țării noastre pe plan mondial. Un rol esențial în realizarea politicii internaționale a partidului și statului nostru l-au avut, și în anul 1985, întîlnirile și convorbirile purtate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în țară și peste hotare, cu șefi de state și guverne de pe toate continentele, cu conducători de partide și mișcări de eliberare națională, cu alte personalități ale vieții politice, economice și cultural-științifice.Acțiunile de politică externă au fost îndreptate spre extinderea continuă a raporturilor internaționale ale României, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, calea dezvoltării economico-sociale.Potrivit liniilor directoare stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, în centrul activității internaționale a fost situată cu consecvență dezvoltarea pe multiple planuri a colaborării și solidarității cu toate țările socialiste, în primul rînd cu cele vecine. Plenara reafirmă hotărirea României de a participa în continuare, activ, la realizarea hotărîrilor privind perfecționarea și dezvoltarea cooperării în cadrul C.A.E.R., la înfăptuirea Programului complex de cooperare teh- nico-științifică pînă în anul 2000.S-au lărgit și se diversifică relațiile României cu țările în curs de dezvoltare. Totodată, in spiritul coexistenței pașnice, au cunoscut o evoluție pozitivă raporturile cu țările capitaliste dezvoltate.în 1985, cînd situația internațională a continuat să se mențină gravă și complexă, partidul și statul nostru au acționat cu hotărîre pentru înfăptuirea dezarmării, pentru instaurarea unui climat de destindere, securitate. încredere și rodnică cooperare în Europa și în întreaga lume, Plenara își exprimă convingerea că importantele documente adoptate întrunesc voința și adeziunea întregii națiuni, că eroica noastră clasă muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii vor depune toate eforturile pentru realizarea lor în cele mai bune condiții.Insușindu-și pc deplin însuflețitoarele chemări ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. plenara adresează organelor și organizațiilor de partid, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor, un apel fierbinte de a acționa cu toată hotărirea pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an, pentru realizarea și livrarea la termen a producției de export, pentru Înfăptuirea programelor de dezvoltare și modernizare a producției, pentru terminarea in cel mai scurt timp, pină la 20 aprilie, a campaniei insămințărilor de primăvară, pentru ridicarea Ia un nivel superior de calitate și eficiență a muncii in toate sectoarele de activitate.Să facem totul pentru a întâmpina cu noi și tot mai mari succese aniversarea a 65 dc ani de la făurirea gloriosului nostru partid, acționind cu dăruire și spirit revoluționar pentru înfăptuirea exemplară a marilor obiective de dezvoltare economică și socială a țării stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism 1

pentru soluționarea pe cale pașnică, prin tratative. a conflictelor și problemelor litigioase dintre state, pentru eliminarea forței Și a amenințării cu folosirea forței în relațiile internaționale.Apreciind că oprirea cursei înarmărilor ți realizarea dezarmării. în primul rînd a celei nucleare. constituie problema fundamentală a epocii contemporane, plenara reafirmă hotărirea de neclintit a partidului și statului nostru de a milita în continuare, cu toată fermitatea, pentru înfăptuirea acestui deziderat major al omenirii.România se pronunță, în modul cel mai hotărît, pentru trecerea neîntârziată la măsuri de dezarmare, pentru reducerea șl pentru lichidarea tuturor armelor nucleare, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor, al națiunilor la pace, la viață. Plenara apreciază că o importanță deosebită pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării ar avea încetarea tuturor experiențelor cu arma atomică și încheierea unui acord general în acest sens. Țara noastră adresează Uniunii Sovietice apelul de a continua moratoriul privind experiențele nucleare, iar Statelor Unite apelul de a se alătura moratoriului proclamat de U.R.S.S., ceea ce ar avea o mare însemnătate internațională, ar crea un cadru propice realizării de înțelegeri reciproc acceptabile pentru atingerea obiectivului major al lichidării definitive a armelor nucleare.Plenara reafirmă sprijinul pe care partidul și statul nostru îl acordă programului propus de secretarul general al C.C. al P.C.U.S., tovarășul Mihail Gorbaciov, privind dezarmarea nucleară, lichidarea deplină, pînă la sfîrșitul secolului, a armelor nucleare.Plenara apreciază realismul și însemnătatea deosebită a propunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu de a se trece la elaborarea unui program complex de dezarmare generală, în centrul căruia să se afle dezarmarea nucleară, dar care să aibă în vedere toate armele așa-nu- mite clasice, inclusiv armele chimice, bacteriologice și alte tipuri de arme. De asemenea, trebuie să se pornească de la necesitatea reducerii cheltuielilor și trupelor militare, a lichidării blocurilor și a bazelor militare, a încetării manevrelor de mare anvergură — inclusiv în apele internaționale — a oricăror demonstrații de forță la granițele altor state. Numai un asemenea program ar deschide calea dezarmării generale, va asigura eliminarea pericolului de război, întărirea încrederii între state, va da posibilitatea tuturor națiunilor să-și concentreze forțele in direcția dezvoltării economico-sociale, fără teama unei agresiuni.Plenara cheamă ca în anul 1986 — proclamat de O.N.U. ca An Internațional al Păcii — să se facă totul pentru ca acesta să marcheze trecerea la o politică nouă de soluționare a problemelor pe calea tratativelor, la o politică de dezarmare și pace, la intensificarea acțiunilor consacrate lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Plenara exprimă hotărirea partidului și poporului nostru de a participa activ, cu toate forțele, la rezolvarea problemelor complexe ale contemporaneității, de a acționa ferm, împreună cu forțele revoluționare, progresiste, antiimperia- liste de pretutindeni, cu toate popoarele lumii, pentru eliberarea omenirii de pericolul unei catastrofe nucleare, pentru triumful rațiunii, al idealurilor de pace, dezarmare, libertate, independență și progres ale tuturor națiunilor.
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Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂVARĂ a calității ireproșabile 
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLEI

ÎNSAMlNȚARILE ȘI CELELAL
TE LUCRĂRI AGRICOLE DE PRI
MĂVARA se desfășoară pe un 
front larg în toate județele. Po
trivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, pină in sea
ra zilei de 3 aprilie au fost in- 
sămințate 1 384 800 hectare, repre- 
zentînd 29 la sută din suprafața 
prevăzută. încadrarea semănatului 
in termenul stabilit la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. și respec
tarea normelor de calitate, intre 
care asigurarea densității optime 
de plante la hectar, impun să fie 
sporite simțitor vitezele zilnice de 
lucru. Concomitent, specialiștii și 
cadrele de conducere din agricul
tură au datoria să .îndrume ope
rativ și să soluționeze competent 
problemele care se ridică in le
gătură cu desfășurarea activității 
in cimp și în alte sectoare de ac
tivitate. De altfel, printr-o temei
nică organizare a muncii, viteza 
zilnică ia semănat a crescut, ajun- 
gînd in cursul zilei de 3 aprilie 
la 134 000 hectare.

în aceste zile, cînd timpu! este 
înaintat, iar volumul lucrărilor de 
executat — foarte mare, trebuie 
folosită din plin fiecare zi, fie
care oră bună de lucru în cirpp. 
Or, in unele județe se înregis
trează întirzieri la semănat. Ast
fel, în timp ce unele județe au 
însămințat culturile furajere pe 
toate suprafețele prevăzute, în al
tele mai este mult de lucru. Res
tanțe mai mari la semănatul aces

tor culturi există în județele Te
leorman, Buzău, Arad și sectorul 
agricol Ilfov — din zona intii ; 
Mehedinți, Satu Mare, Gorj. Ca- 
raș-Severin, Neamț și Botoșani — 
din zona a doua : Cluj. Covasna, 
Harghita, Maramureș și Suceava — 
din zona a treia. De asemenea, la 
sfecla de zahăr mai sint de însă- 
mințat suprafețe mai mari în ju
dețele : Mehedinți, Satu Mare, Ba
cău , Neamț, Botoșani, Covasna, 
Harghita și Suceava. Este adevă
rat că, in unele din aceste județe, 
terenul s-a zvintat mai greu, ceea 
ce a împiedicat desfășurarea nor
mală a lucrărilor. Intriicit acum 
există condiții bune de lucru, tre
buie acționat energic în vederea 
insămînțării în cel mai șcurt timp 
a acestor culturi.

Bineînțeles, în actualitate este 
acum semănatul florii-soarelui, 
porumbului și solei, caro dețin cea 
mai mare pondere în ansamblul 
culturilor agricole de primăvară. 
Potrivit datelor furnizate de mi
nisterul de resort, floarea-soarelui 
a fost însămințată pe 66 la sută 
din suprafețe, porumbul — 3 la 
sută, iar soia — 2 la sută. Timpul 
înaintat, volumul mare de lucrări 
care trebuie executat pină la 20 
aprilie — termenul stabilit pentru 
încheierea insămințărilor — impun 
ca fiecare zi, fiecare oră să fie 
folosite intens la semănat și la 
executarea celorlalte lucrări agri
cole de primăvară.

Inițiativele organizatorice
— pe măsura celor tehnice

în JUDEȚUL DOLJ, alături de 
mecanizatori, aproape 1 000 cmn- 
bineri și mecanici de întreține
re lucrează acum in schimburi de 
noapte la pregătirea terenului. Spe
cialiștii, activiștii de partid trimiși în 
sprijinul unităților agricole urmă
resc, de mai multe ori pe zi, nu sta
rea generală a terenului, ci a fiecărei 
sole ce urmează a fi însămințată. 
Ca urmare, in ultimele zile s-au 
Înregistrat cele mai mari viteze de 
lucru realizate in această campanie : 
11 110 hectare pe zi la semănat și 
peste 12 000 hectare la pregătirea 
terenului. Pină în seara zilei de 3 
aprilie au fost insămințate 78 000 
hectare cu diferite culturi, din care 
aproape 9 000 hectare cu porumb. 
In condițiile deosebite ale aces
tei primăveri, cind, practic, nu se 
poate vorbi de epoci diferite de 
semănat, ci de urgentarea campa
niei agricole, buna organizare a 
muncii, spiritul de inițiativă sînt de
terminante pentru creșterea ritmu
lui de lucru. Ce se întreprinde din 
acest punct de vedere ? Unitățile 
agricole din consiliul agroindustrial 
Amărăști au terminat primele pe 
județ insămințarea mazării și a 
sfeclei de zahăr. Acum este în plină 
desfășurare semănatul florii-soare
lui și s-a început la soia și la po

rumb, cultură cu pondere, care, pe 
o anumită suprafață, va fi însă
mințată cu un nou agregat reali
zat aici in acest an.

— Despre ce utilaj este vorba ? — 
îl întreb pe inginerul Petre IJiaco- 
neasa, directorul S.M.A. Amărăști.

— împreună cu maistrul Tudor 
Rădoi și inginerul Viorel Barbărasă 
am realizat un agregat care execută, 
o dată cu administrarea ingrășămiii» 
telor chimice pe rind, semănatul po
rumbului și al fasolei in cultură in
tercalată. Concomitent cu semănatul, 
acest utilaj realizează deschiderea 
brazdelor pentru irigare. Noul agre
gat a fost executat dintr-o semănă
toare obișnuită cu 6 secții, la care 
am adăugat 6 distribuitoare pentru 
cutiile cu semințe de fasole, prin 
prelungirea secției normale de se
mănat. Pînă acum s-au executat 
două astfel de agregate și se lucrează 
la alte trei ce vor fi expediate in 
zilele următoare unităților agricole 
din consiliile agroindustriale Poiana 
Mare, Perișor, Filiași și Băjlești.

Am urmărit in mai multe coopera
tive agricole, printre care Amărăști! 
de Sus, Dobrotești și Ghizdăvești, 
calitatea semănatului și a lucrărilor de 
pregătire a terenului. Pretutindeni 
se lucra sub directa supraveghere a 
șefilor de fermă. O apreciere în plus 

pentru modul de pregătire a terenu
lui care, peste tot, se făcea grădină- 
rește. Cum ? „Această importantă 
lucrare, hotăritoare pentru soarta 
producțiilor viitoare, o facem la toa
te cele șapte cooperative din consi
liul agroindustrial Amărăști printr-o 
singură trecere, cu tractoare de 45 
și 65 C.P., pentru a nu mobiliza in 
profunzime solul, care lucrează 
in agregat cu bare de nivela
re, cu o lățime de șapte me
tri — executate in secțiile noastre de 
mecanizare — Ia care am atașat gra
pe cu colți rigizi sau reglabili, re- 
nunțind la tractoarele grele de 
180 CP și la discuri" — a ținut să 
precizeze Iancu Trulcă, organizato
rul de partid al consiliului agro
industrial Amărăști. Iată o experien
ță bună, pe care comandamentul 
județean a propus-o spre generali
zare in toate unitățile agricole cu 
terenuri ușoare.

Ne aflam în zorii zilei pe ogoa
rele consiliului agroindustrial Ză- 
noaga. Inginerul Marin Pirvu, direc
torul stațiunii de mecanizare, a ve
rificat cu o seară înainte fiecare 
solă din cadrul celor opt unități a-

Nici o abatere de la normele 
de calitate

în unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Cogealac, JUDEȚUL 
CONSTANȚA, se pregătește cu mi
nuțiozitate și răspundere viitoarea 
recoltă de porumb. „Am stabilit, prin 
program, să însămințăm culturile din 
prima epocă in trei zile și așa am 
procedat — spune organizatorul de 
partid Valentin Gheorghiu. Ceea ce 
ne preocupă acum este pregătirea 
terenului pentru culturile prăsitoa
re". Aflăm că cele cinci unități agri
cole din acest consiliu au obținut, 
in ultimii doi ani, cele mai mari 
producții de porumb din județ. In 
acest an. potrivit hotărîrilor adopta
te în ' adunările generale, urmează 
să se realizeze, pe intreaga supra
față, 20 tone știuleți Ia hectar, Iar 
pe 3 loturi experimentale de cite 
50—100 hectare — producții medii 
record de cite 30 tone.

Directorul S.M.A. Cogealac, ing. 
Constantin Grosu, ne spune : „Acum 

gricole. întrucit la cooperativele a- 
gricole Teslui și Preajba Încă nu se 
putea lucra din plin din cauza exce
sului de umiditate, a luat măsura de 
a redistribui citeva semănători din 
aceste unități la C.A.P. Zănoaga. 
..Sinteti mulțumit cu ceea ce s-a rea
lizat nînă acum la semănat?" — ii În
trebăm pe llie Diaconu, activist al 
comitetului județean de partid, pe 
care îl intîlnim pe ogoarele C.A.P. 
Leu. „Da, insă mai exista, la unii 
specialiști, o reținere nejustificată. 
Un caz este și cel de la C.A.P. Leu, 
unde specialiștii nu se incumetau, 
mai deunăzi, să desfășoare din plin 
semănatul florii-soarelui pe motiv 
că existau citeva mici „ochiuri" de 
apă pe crovurile unei sole. Le-am 
demonstrat că se poate foarte bine 
însămînța pe parcele mai mici, oco
lind palma aceea de teren umed".

Deși se manifestau izolat asemenea 
rețineri, comandamentul județean 
pentru agricultură a luat măsuri 
pentru înlăturarea lor.

Nicolae BABALAȚî 
corespondentul „Scinteii"

pregătim oamenii șl pămîntul pen
tru cea mai mare producție de po
rumb. Vorbesc in primul rind despre 
oameni pentru că de ei depinde 
totul. Mecanizatorii s-au asociat 
cite doi, pe bază de contract scris, 
de a realiza toate lucrările cerute 
de tehnologie, de la pregătirea tere
nului pină la recoltare, pe cite 100 
hectare, de pe care șă obțină pro
ducții de 20 tone Ia hectar, tn felul 
acesta, din suprafața de 3 095 hec
tare, care va fi cultivată cu porumb 
in cooperativele agricole, 1 983 hec
tare revin in grija exclusivă a me
canizatorilor, restul suprafeței fiind 
preluată, tot pe bază de contract, 
de cooperatori".

La cooperativa agricolă din Rîmnic, 
unde s-au obținut cu doi ani in 
urmă peste 10 000 kg porumb boabe 
la hectar, iar in anul trecut, pe o 
solă de 200 hectare — cite 20 tone 
porumb știuleți, cei 60 de mecaniza

tori de> sub conducerea lui Dumitru 
Popa pregătesc exemplar patul ger
minativ. Aflăm apoi că experiența 
cooperatorilor și mecanizatorilor din 
Rîmnic la culturile prăsitoare se 
generalizează in toate unitățile con
siliului agroindustrial. Aici, vineri au 
fost insămințate ultimele suprafețe 
cu floarea-soarelui. Acum, de cea 
mai mare importantă este asigura
rea patului germinativ pentru po
rumb. în acest scop sint folosite 58 
de agregate complexe in cite două 
schimburi, de zi și de noapte, și 28 
de agregate in schimburi prelungite.

Pe terenurile I.A.S. Cogealac, în» 
tilnim pe directorul unității, ing. 
Ștefan Ursu, controlind calitatea lu
crărilor de pregătire a terenului și 
semănat. „Avem atitea probleme de 
rezolvat incit, in mod normal, ar 
trebui să ne mulțumim cu prezența 
la cimp a șefilor de ferme, a celor
lalți specialiști. Dar această pre
zență poate fi uneori formală — așa 
cum s-a întîmplat zilele trecute 
cind, la orele 14, doi mecanizatori 
plecaseră cu utilajele din cimp, tre- 
cind pe lingă șeful de fermă care 
stătea lingă o glugă de coceni fără 
să-i întrebe pe cei doi de rosturile 
lor. M-a necăjit rău de tot indiscipli
na mecanizatorilor, dar și mai rău 
nepăsarea șefului de fermă. Aseme
nea atitudini de lipsă de răspundere 
au constituit cauzele producțiilor 
mici realizate de unitatea noastră 
in anul trecut, care s-au situat sub 
cele ale cooperativelor agricole. 
Sintem hotăriți să dezrădăcinăm cu 
desăvârșire asemenea atitudini și să 
imprimăm in conștiința fiecăruia 
deplina responsabilitate față de 
munca pe care o prestează, printr-un 
control riguros și prin măsuri radi
cale, dacă e nevoie". Insămințarea 
culturilor din prima epocă a însem
nat o primă probă a calității muncii. 
Urmează acum, în ordine, bătălia 
pentru insămințarea celor 400 hec
tare cu floarea-soarelui, 3 046 hec
tare cu porumb și 1 039 hectare cu 
soia.

Așadar, in toate cele cinci unități 
ale consiliului agroindustrial Cogea
lac — aceeași grijă stăruitoare pen
tru a pune baze temeinice produc
țiilor mari ale primului an din acest 
cincinal.

George MIHAESCU
corespondentul „Scinteii"
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Idealuri nobile, mărețe pe steagul de luptă al comuniștilor români 
PACEA - ASPIRAȚIE SUPREMĂ

A CLASEI MUNCITOARE, A POPORULUI NOSTRU
„Doresc să asigur toate popoarele, forțele progresiste de pretutindeni, pe toți oamenii care se 

pronunță pentru pace că vor avea întotdeauna în poporul român un participant activ la lupta pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună, o lume a națiunilor libere, independente, o lume fără arme, o lume a păcii“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Intrupind aspirațiile și năzuințele cele mai 
fierbinți ale poporului nostru, Partidul Comu
nist Român s-a identificat, de la începuturile 
existenței sale, cu cauza păcii, slujind-o cu 
devotament și abnegație. Comuniștii și-au asu
mat misiunea istorică de a izbăvi omenirea nu 
numai de exploatare și asuprire, dar și de 
coșmarul războaielor pustiitoare. Socialismul și 
pacea sint de nedespărțit, formează o unitate 
indisolubilă, crearea unei lumi fără arme și 
războaie constituind una din misiunile istorice 
ale clasei muncitoare, ale partidului ei.

înscriind apărarea și consolidarea păcii intre 
obiectivele sale fundamentale, întreaga activi
tate intensă, principială și constructivă pe care 
o desfășoară cu dinamism și consecvență parti
dul nostru, secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eforturile neslăbite depuse 
pentru realizarea marelui ideal al poporului 
nostru și al tuturor popoarelor lumii : fe
rirea omenirii de o nouă conflagrație mon
dială, asigurarea dreptului suprem al tu

turor națiunilor la existență, la viață, la dez
voltare liberă și demnă. Adăugîndu-se multi
plelor inițiative și demersuri de pace ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in cuvintările rosti
te la plenara Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., ca și în Declarația- 
Apel a F.D.U.S., au fost formulate propuneri de 
o excepțională însemnătate privind proble- 
mele-cheie ale asigurării păcii - eliminarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune și a oricăror 
arme de distrugere in masă, din Europa și din 
lume, încetarea tuturor experiențelor cu arme 
nucleare, reducerea bugetelor militare și folo
sirea fondurilor devenite astfel disponibile in 
scopul dezvoltării tuturor țârilor, lichidarea ba
zelor militare strâine, încetarea manevrelor mi
litare de orice fel, crearea de zone libere de 
arme nucleare și chimice. Acest ansamblu de 
propuneri reprezintă noi și strălucite expresii 
ale modului pilduitor in care partidul nostru — 
in spiritul glorioaselor sale tradiții de luptă — 

militează cu neasemuită fermitate pentru salv
gardarea păcii și făurirea unei lumi fără arme, 
fără războaie.

Prin glasul de inaltâ autoritate internațională 
al președintelui său, România socialistă se pro
nunță pentru acțiuni ferme în direcția dezarmă
rii, astfel incit Anul Internațional al Păcii să 
marcheze un inceput real de oprire a cursei 
înarmărilor, de reducere a pericolelor care 
amenință omenirea. Prin pozițiile principiale pe 
care le susțin, prin realismul, cutezanța ideilor 
și caracterul lor mobilizator, noile inițiative ale 
României socialiste se constituie in contribuții 
din cele mai importante la împlinirea aspirațiilor 
vitale ale tuturor popoarelor de a trăi și munci 
intr-un climat de liniște, încredere și deplină 
securitate. (Sub genericul „Idealuri nobile, mă
rețe pe steagul de luptă al comuniștilor ro
mâni", consacrăm pagina de azi activității 
Partidului Comunist Român în slujba cauzei 
nobile a păcii, progresului și socialismului). Președintele României, vorbind la Conferința de la Helsinki

Continuator al vechilor tradiții 
ale mișcării muncitorești din România

Președintele Nicolae Ceaușescu - promotor neobosit 
al relațiilor noi între state

Mișcarea muncitorească și socialistă din țara noas
tră, primul partid politic al clasei muncitoare din țara 
noastră, făurit acum aproape un secol, au desfășurat 
o susținută activitate de lămurire a maselor asuprite,

• „Ziua de Intii Mai este cea dinții zi de pace a po
poarelor. Muncitorii lumii întregi își întind miinile stri- 
gînd : -Destulă luptă intre frați, destulă ură, destul singe, 
destule suferințe I Noi, muncitorii, nu avem de ce să 
fim vrăjmași; de orice națiune, de orice naționalitate 
am fi, frați sîntem. Să ne întindem mina frățește și 
pacea și liniștea vor domni peste pămintul întreg»".

(Din „Manifestul Consiliului General al P.S.D.M.R.", 
publicat in ziarul „Munca" din 11 aprilie 1893).

• „Partidul Social-Democrat din România, repre
zentant al clasei muncitoare, al proletariatului român, 
solidar cu toate partidele socialiste, se ridică împo
triva acestei uneltiri de războaie, se declară neseparat 
de ideea de pace, singura binefăcătoare atit poporu
lui român, cit și întregii omeniri. Jos războiul !".

(Din „Manifestul intitulat „Partidul Social-Democrat 
și războiul", publicat la 22 iulie 1914).

demascind substratul politicii nefaste de cuceriri și 
înarmări, și le-au chemat să se împotrivească războiu
lui imperialist care a inceput In 1914.

Partidul Comunist Român a adoptat printre docu
mentele principale ale primului său congres, din mai 
1921, o rezoluție specială in sprijinul păcii. Acest le

gământ solemn față de cauza edificării unei lumi a 
Păcii și libertății marchează întreaga istorie glorioasă 
a partidului nostru.

• „Congresul partidului socialist, întrunit la Bucu
rești la 8 mai 1921, considerind că războaiele duse de 
statele capitaliste au in realitate scopuri de pradă, de 
jaf și subjugare a claselor muncitoare atit in afară, 
cit și înăuntrul acestor state, că războaiele sint 
îndreptate, in primul rind, împotriva popoarelor mun
citoare din propria țară (...) se ridică în numele 
clasei muncitoare din România împotriva unei ase
menea politici de provocare și ațițare la război".

(Din rezoluția „PENTRU PACE, CONTRA RĂZBOIU
LUI”, votată de Congresul I al P.C.R.).

Pentru pace contra râz- 
' bolului i
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Împotriva militarismului, a pregătirilor 
de război și a politicii agresive

In perioada tulbure dintre cele două războaie mon
diale, P.C.R. s-a afirmat drept cea mai hotărită forță 
politică in lupta împotriva militarismului și fascis
mului, a pregătirilor de război și a politicii agresive.

P.C.R. a devenit nucleul, inițiatorul și organizatorul 
unei puternice mișcări de masă antirăzboinice și anti
fasciste.

• La 1 Mai 1939, in București 
s-a desfășurat o impresionantă ma
nifestație, in cursul căreia 20 000 
de muncitori, participanți la întru
nirile de la „Tomis", „Eintracht" și

„Aro", au strigat intr-un singur 
glas : „Jos fascismul I", „Jos agre
sorul hitlerist I", „Trăiască România 
liberă și independentă I". In orga
nizarea acestei memorabile ma

nifestări revoluționare și patriotice, 
de puternic răsunet pe pian intern și 
internațional, un rol hotăritor a re
venit tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
proeminent militant comunist și 
patriot ijiflâcârat.

Pentru înțelegere internațională
și coexistență pașnică

In perioada postbelică, Partidul 
Comunist Român, devenind forța 
conducătoare a societății noastre, 
a făcut din lupta pentru asigura
rea păcii orientarea primordială a 
României noi. Partidul și statul 
nostru au depus eforturi stărui
toare pentru extinderea relațiilor 
cu toate țările, pentru instaurarea 
unei politici noi, democratice în 
viața internațională: România 
întreține in prezent relații diplo
matice cu 141 state, comparativ 
cu finele perioadei interbelice, 
cînd avea raporturi oficiale cu 
numai 37 de state.

Secvență semnificativă din timpul unor itinerare istorice de pace, înțelegere și colaborare

• România socialistă dez
voltă relații multiple cu toate 
țările socialiste — de care 
este legată prin comunitatea 
de țeluri și idealuri — cu 
statele în curs de dezvoltare, 
cu celelalte țări ale lumii, 
indiferent de orinduirea lor 
social-politică.

• Expresie elocventă a 
cursului continuu ascendent 
al conlucrării internaționale 
a țării noastre o constituie 
faptul că in prezent România 
întreține relații diplomatice 
și economice cu 155 de state 
de pe toate continentele.

• La baza relațiilor sale 
internaționale România situ
ează ferm principiile deplinei 
egalități în drepturi, respec
tului independenței și suve
ranității naționale, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, nere- 
curgerii la forță și la ame
nințarea cu forța, dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele.

Programul de pace al României socialiste: propuneri 
concrete, măsuri raționale, constructive, realiste

Consecvent poziției sale principiale. Partidul Comunist Român, 
secretarul său general, a formulat un atotcuprinzător program de 
măsuri concrete vizînd oprirea cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, in primul rind nucleară — măsuri realiste și con
structive, cuprinse în cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, in programul de acțiune adoptat 
de acest forum democratic pentru marcarea Anului Internațional 
al Păcii, in Declarația-Apel adresată de către F.D.U.S. partidelor 
și organizațiilor democratice, guvernelbr, tuturor popoarelor din 
țările europene, din S.U.A. și Canada, de pe alte continente. Din 
acest ansamblu, se relevă propuneri de o deosebită importanță, 
ca de pildă :

• Realizarea unei înțelegeri corespunzătoare privind înceta
rea amplasării de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune 
in Europa și stabilirea unui timp limită pentru eliminarea celor 
existente ;

• încheierea unui acord general privind încetarea tuturor 
experiențelor nucleare de către toate statele ;

• Elaborarea unui program complex de dezarmare generală, 
in centrul căruia să se afle dezarmarea nucleară, dar care să 
aibă in vedere toate armele, așa-zise clasice ;

• Reducerea cu 25-30 la sută a cheltuielilor militare pinâ 
in anul 1990 și cu cel puțin 50 la sută pină in anul 2000 ;

• încheierea unui acord privind armele chimice ;
• Crearea unor zone fără arme nucleare și chimice in Balcani, 

in nordul și centrul Europei, ca și pe alte continente ;
• Convenirea de înțelegeri corespunzătoare la Conferința de 

la Stockholm pentru încredere, dezarmare, cooperare și securitate 
in Europa, la negocierile de la Viena privind reducerea efective
lor militare și a unor anumite armamente in Europa centrală, la 
Conferința de dezarmare de la Geneva ;

• Stingerea conflictelor armate din diferite zone ale lumii, 
soluționarea pe cale pașnică a tuturor problemelor litigioase ;

• încetarea tuturor manevrelor militare ale flotelor strâine in 
apele teritoriale ; retragerea din Mediterana, din Oceanul Indian 
și alte oceane a flotelor marilor puteri ; luarea de angajamente 
ferme de a nu se incâlca libertatea navigației in apele interna
ționale prin manevre militare sau acțiuni de altă natură ;

• încetarea manevrelor de mare anvergură, a demonstrațiilor 
de forță la granițele altor țâri.

Poporul român - profund solidar cu marile 
mișcări pentru pace

Partidul Comunist Român, 
România socialistă nutresc con
vingerea fermă că realizarea de 
progrese reale în direcția păcii 
și dezarmării impune mai mult 
ca oricînd intensificarea luptei 
unite a popoarelor, a forțelor 
înaintate de pretutindeni. In 
acest spirit, poporul român este 
profund solidar cu marile mișcări 
pentru pace de pe întregul glob, 
fiind ferm hotărît să se situeze 
și de acum înainte în primele 
rînduri ale marelui front al 
păcii.

Pagină realizată de P. STANCESCU și V. OROS
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Tovarășului GILBERTO VIEIRA
Secretar general al Partidului Comunist din Colutnbia

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de 
â vă adresa cele mai calde felicitări, urări de sănătate și noi succese in 
activitatea pe care o desfășurați în fruntea 
lumbia.

îmi exprim convingerea că relațiile de 
tente între partidele noastre vor continua să
două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Cronica zilei NT* m f
â jj

Partidului Comunist din Co-

prietenie și solidaritate exis- 
se dezvolte sprfe binele celor

A apărut

NICOLAE CEAUSESCU
Cu vin ta re la Plenara Consiliului Național 

al Frontului Democrației și Unității Socialiste 
28 martie 1986

EDITURA POLITICA

Tovarășul Nicu Ceaușescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., s-a în- 
tilnit vineri, 4 aprilie a.c„ cu o de
legație a Uniunii Tineretului Comu
nist din Spania, condusă de Jesus 
Maria Montero, secretar general al 
organizației, care a efectuat o vizită 
în țara noastră la invitația U.T.C.

Cu prilejul convorbirilor s-a efec
tuat un amplu schimb de experiență 
și opinii privind preocupările actuale 
ale celor două organizații de tineret, 
precum și unele aspecte ale mișcării 
internaționale de tineret.

S-a subliniat dorința comună de 
a dezvolta, în continuare, relațiile 
bilaterale de prietenie și colaborare 
dintre Uniunea Tineretului Comu
nist din Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Tineretului Comunist 
din Spania, ca o contribuție specifică 
la amplificarea raporturilor tradițio
nale dintre cele două țări și popoare, 
în folosul cauzei păcii, securității, 
democrației și progresului, al edifi
cării unei lumi mai bune și mai 
drepte', pe planeta noastră.

e

CONSTANȚA : Prima poartă la ecluza de la Ovidiu
Colectivul întreprinderii mecano- 

navalj din Constanța a finalizat 
și livrat beneficiarului prima poar
tă plană de serviciu a ecluzei de 
la Ovidiu a Canalului Poarta Albă 
— Midia Năvodari. Poarta, com-

pusă din două tronsoane a cite 12 
metri lungime și 22 tone greutate 
fiecare, a fost construită de nava- 
liștii constănțeni la înalți para
metri de calitate și 
(George Mihăescu).

siguranță.

T

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 5 aprilie, ora 20 — 8 
aprilie, ora 20. In tară: Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul variabil, mal 
mult noros in vestul, centrul și nor
dul țării, unde vor cădea ploi locale 
care vor avea și caracter de averse, tn 
celelalte regiuni ploile vor fi izolate. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat.

cu unele intensificări în estul țării și 
la munte. Temperatura aerului va în
registra o scădere ușoară îndeosebi în 
jumătatea de nord a țării. Minimele 
vor fi cuprinse intre 3 și 13 grade, izo
lat mai coborîte în depresiuni, dar mai 
ridicate în sud-vestul țării, iar maxi
mele între 12 șl 22 grade, local mai 
ridicate la începutul intervalului. Pe 
alocuri se va produce ceață slabă. în 
București: Vremea va fi schimbătoa
re, cu cerul variabil, favorabil aver
sei de ploaie. Vîntul va sufla mode
rat. Temperaturile minime vor oscila 
între 6 șl 9 grade, iar cele maxime 
intre 19 șl 22 grade. Ceață slabă dimi
neața.

• ★

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a delegației parlamentare turce, con
dusă de Necmettin Karaduman, pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Turcia, ambasadorul aces
tei țări la București, Siireyya Yiik- 
sel, a oferit vineri o recepție.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, reprezentanți ai 
altor ministere și instituții centrale, 
deputați, reprezentanți ai unor or
ganizații de masă și obștești, oameni 
de cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

t
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (color)

• Cîntece de la cimple — melo
dii populare • Gala desenului 
animat • Tot ce are țara mai 
frumos. Oameni, locuri, fapte. 
Reportaj • Popor eroic, glorios 
partid • „Să cinte lumea" — me
lodie de George Grigorlu • în
semne ale permanenței
• Melodia săptămînii in 
audiție • Meșterii dăltuitori 
piatră albă de... Albești • 
virtuoz al arcușului • Azi,

noastre 
primă 

în 
Un 
în

cinema
• Din prea multă dragoste: SCALA
(11 03 72) — 9; |1; 13; 15;----- -----
CULTURAL (83 50 13) — 
16; 18; 20, EXCELSÎOR 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pruncul, petrolul si 
VICTORIA (16 28 79) — 9;
17; 19
• Colierul de turcoaze: FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Profetul, aurul și ardelenii: LIRA 
(31 71 71) — 15; 17; 19
• Nea Mărin miliardar: DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Munții albaștri: STUDIO (59 53 15) 
— 9,30; 11,15; 13,15; 15,15; 17,15; 19,15
• Vară sentimentală 15; 17; Alek
sandr Nevski — 19: POPULAR
(35 15 17)
• Preria: BUZEȘTI (50 43 58) — 14,30;
16,30; 18,30, VOLGA (79 71 26) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Aventuri în Ontario: MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19, PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Vînătorul de căprioare: FLACĂRA 
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30
• Dragoste și porumbei: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11
• Legenda dragostei: TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 12: 15; 18
• Lupii albi: GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 11; 13: .....................................
(35 04 66) —
• Piedone
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17;

( • Noaptea lunii de smarald: 
TORUL (10 67 40) ...................
• "
9;

17,15: 19,30,
10; 12: 14 
(65 49 45) -

ardelenii: 
11; 13; 15;

15; 17; 19, AURORA
9; 11; 13; 15; 17; 19

în Egipt: COSMOS
.............................-“19 ’

VII-
15; 17; 19

Fata fără zestre: UNION (13 49 04) 
Hallo? taxi!: COTROCENI (49 48 48) 
15; 17; 19
Zorba grecul: PATRIA (11 86 25) 
9; 11,30; 14; 16,30; 19,15
Pe aripile vîntului: ] ----------- g. 13,30.

Tora I:
(16 29 17) — 9; 12,30; 16
• Superpolițistul
(15 63 84) — ‘ *
4) Program
11; 13, Zile
19: DOINA
• Un șerif
(50 35 94) —
• Clinele: FERENTARI (80 49 85)

RUL (15 87 67) — 
• Tora! Tora!

LXTCEAFA- 
17,45 
CAPITOL 

. 19
FESTIVAL 

9: 11; 13;- 15: 17,15; 19,30 
dc desene animate — 
de fior și ris — 
(16 35 38).

extraterestru: 
9; 11: 13: 15; 17:

9;
15; 17:

DACIA
19

partidului: „Zidiri de

CONGRESUL AL XI1I-LEA AL P.C. BULGAR
Mesajul de salut al C.C. al P.C.R.

14.45 
15,00 
19,00
19,20
19,30

politică 
programului

anul 65 al 
lumină" 
Săptămina 
închiderea 
Telejurnal
Actualitatea. în economie 
Glasul de pace, al, României — 
emisiune de cîntece și 
(color)

19,45 Teleenciclopedia (color)
20.15 P.lmăvara la varietăți

Partea I
20,55 Film artistic (color):

Jderi". Producție a Casei _  __
me cinci. Scenariul: Profira Sa- 
doveanu, Constantin Mitru, Mir
cea Drăgan. Regia: Mircea Dra
gan

22,05 Telejurnal
22.15 Fantezie pe gheață (color)
22,30 închiderea programului

versuri

(color).

„Frații 
de fil-

9:15; 17; 19, GIULEȘTI (17 55 46)
11; 13; .15; 17; 19
• Cobra " '
(71 30 85) — 15; 17; 19
• Yankeii: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12; 15; 18
• Așa bunic, așa nepot: GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pilot de formula I: ARTA (21 31 86) 
— 9: 11; 13; 15; 17; 19

se întoarce PACEA

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Jocul ielelor — 17,30; (sala 
Atelier): Faleza — 18
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio): „Laureați ai 
concursurilor internaționale". Anca 
Șain — vioară —- 17,30
• Opera Română (13 18 57): Flautul 
fermecat — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11): Casa 
cu trei fete — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Trenurile mele — 18,30: (sala Grădi
na Icoanei, 11 95 44): Hamlet —
• Teatrul Mic (14 70 81): Mielul 
bat — 15; Doamna cu camelii 
19,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
manță tîrzie — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60): 
Avea două pistoale cu ochi albi și 
negri — 17,30
• Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala
Magheru): Amintirile Sarei Bern
hardt — 14; Jocul vieții și al mor- 
ții în deșertul de cenușă — 18,30;
(sala Studio): Variațiuni pe tema 
dragostei — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Jean, fiul lui Ion — 18,30; 
(sala Giulești, 14’04 85): Hotel „Zo
dia gemenilor** — 18,30
• Teâtrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78): Tinerețe 
fără bătrinețe — 18; (sala Victoria, 
50 58 65): Frumosul din pădurea ză
păcită — 18
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): Pe sub cetini la izvoare 
- 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Cum se cuceresc femeile — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Mary Poppins 9
• Circul București (10 41 95): Circul 
Mare din Moscova — 15; 18,30

16 
tur-

Ro-

*
La București au avut 

oada 2—4 aprilie a.c., 
siunilor Comisiei 
mixte româno-suedeze de cooperare 
ecoiiomică industriajă și tehnico-ști
ințifică și Comisiei mixte româno- 
suedeze pentru comerț.

Delegațiile au analizat stadiul ac
tual al relațiilor economice dintre 
România și Suedia, posibilitățile dez
voltării în continuare a acestora.- 
La încheierea lucrărilor, președinții 
celor două părți in comisii au sem
nat protocoalele sesiunilor, care pre
văd noi acțiuni și măsuri menite să 
conducă la dezvoltarea in continuare 
a cooperării economice, industriale 
și tehnice dintre întreprinderi ro
mânești și firme suedeze, la lărgi
rea și diversificarea schimburilor de 
mărfuri dintre cele două țări.

(Agerpres)

loc, în peri- 
lucrările se- 

guvernamentale

INFORMAȚII SPORTIVE
SCRIMA. în orașul vest-german 

Heindenheim au început întreceri
le ..Cupei Europei" la spadă. în pri
mele două întîlniri susținute, echipa 
Steaua București a întrecut cu 9—6 
De S.C. Londra si a învins cu 9—7 
campioana Cehoslovaciei, formația 
Olomouc.

NATATIE. în ziua a doua a con
cursului international de natatie de 
la Budapesta. înotătoarele românce 
s-au numărat printre protagonistele 
întrecerii obtinînd patru victorii prin 
Tamara Costache (56”47/100 la 100 m 
liber) ; Carmen Bunaciu (l’02”46/100 
la 100 m fluture) : Anca Pătrășcoiu 
(2T5’T8/100 la 200 m spate) și Noemi 
Lung (4’47”74/100 în proba de 400 m 
mixt). în concursul masculin, sporti
vul român Ionut Mușat s-a situat pe 
primul loc în proba de 50 m liber, 
cu timpul de 23”72/100.

BASCHET. „Cupa campionilor eu
ropeni" la baschet masculin a fost 
cîstigată. Ia actutila ediție, de echi
pa iugoslavă Cibona Zagreb, 
cucerește pentru a doua i 
secutiv trofeul.

în finala disputată la 1 
în prezenta a 10 000 de i 
Cibona Zagreb a întrecut 
Jalghiris Kaunas (U.R.S.S.) 
rul de 94—82 (47—39).

care 
oară con-

Budapesta 
spectatori, 
t formația 

cu sco-

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 4 APRILIE 1986
I : 76 34 4 47 70 79Extragerea 

83 77.
Extragerea 

22 17 58 75.

71

de cîștiguri : 1 006 821Fond total
lei, din care 119 603 lei report la ca
tegoria 1.

In numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. al în
tregului popor român, tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a transmis delegaților la cel 
de-al XlII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Bulgar cele mai cor
diale salutări tovărășești, imp/reunâ 
cu un mesaj de caldă prietenie și so
lidaritate comunistă.

Partidul nostru, întregul popor ro
mân — a arătat Vorbitorul — se bucu
ră sincer pentru, rezultatele remarca
bile obținute de oamenii muncii din 
Bulgaria — sub' conducerea Partidu
lui Comunist Bulgar — în construcția 
socialistă a țării,, i'n dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii, in asigu
rarea bunăstării materiale și spiri
tuale. Sîntem convinși că, prin în
făptuirea hotărîrilor pe care le va 
adopta Congresul al XlII-lea al Parti
dului Comunist Bulgar, comuniștii, 
oamenii muncii din Republica Popu
lară Bulgaria vor obține noi succese 
importante in edificarea societății 
socialiste dezvoltate.

Evocind cu multă satisfacție cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie 
tradițională și colaborare multilate
rală dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre țările și popoarele noastre, 
conducătorul delegației P.C.R. a sub
liniat că factorul hotărîtor în dezvol
tarea continuă a raporturilor de 
prietenie româno-bulgare il con
stituie întîlnirile frecvente și con
vorbirile fructuoase dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, care dau de fiecare dată 
noi și puternice impulsuri colaborării 
pe multiple planuri dintre 
dele și țările noastre, spre 
popoarelor român și bulgar, al cau
zei socialismului și păcii, securității, 
independenței și colaborării interna
ționale.

Vorbitorul a evidențiat apoi că, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român — care aniversează iuna 
viitoare 65 de ani de la'crearea sa 
— poporul nostru a obținut străluci
te realizări in edificarea noii orin- 
duiri, în creșterea potențialului pro
ductiv și tehnico-științific al econo
miei naționale, în dezvoltarea și 
modernizarea forțelor de producție, 
în înflorirea științei, învățămîntului 
artei și culturii, în ridicarea necon
tenită a nivelului de trai al oameni
lor muncii.

în prezent, oamenii muncii, între
gul popor român, strins uniți în ju
rul partidului comunist, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au trecut la rea
lizarea celui de-al 8-lea plan cinci
nal, a hotăririlor Congresului al 
XlII-lea al partidului nostru, înfăp
tuind cu fermitate Programul de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism. Obiectivul 
stabilit pentru cincinalul acesta este 
realizarea unei noi calități a muncii 
și vieții întregii națiuni, trecerea 
României într-o etapă nouă, supe
rioară, de dezvoltare economică și 
socială. Acordăm o atenție deosebită 
dezvoltării intensive a producției, 
înfăptuirii noii revoluții tehnico- 
științifice, promovării in toate do
meniile vieții economice și sociale a 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, valorificării cu eficiență 
maximă a întregului potențial mate
rial și uman de care dispunem.

Partidul Comunist Român desfă
șoară o intensă activitate în vederea 
perfecționării relațiilor de producție 
și sociale, aplicării noului mecanism 
economic, acordind o atenție deose
bită dezvoltării in continuare a de
mocrației muncitorești-revoluționare. 
A fost instituit un larg cadru de
mocratic, de participare directă a oa
menilor muncii la conducerea tutu
ror sectoarelor vieții economice și 
sociale, la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru.

In conformitate cu orientările Con
gresului al XlII-lea — a arătat con
ducătorul delegației române — Parti
dul Comunist Român și statul nostru 
desfășoară o intensă activitate in
ternațională, de dezvoltare a colabo
rării cu toate statele. Am acordat 
și acordăm o mare însemnătate re
lațiilor^ cu țările socialiste și în 
primul rind cu cele vecine. Țara 
noastră a participat și participă activ 
la dezvoltarea activității în . cadrul 
C.A.E.R.. acționînd pentru înfăptui
rea hotărîrilor adoptate la Consfă
tuirea economică la nivel înalt, în 
folosul progresului economic și so
cial al fiecărei țări, al creșterii forței 
și prestigiului .socialismului în lume.

România socialistă acționează pen
tru dezvoltarea și mai puternică a

parti- 
binele

relațiilor cu țările in curs de dez
voltare și extinde, totodată, in 
spiritul principiilor coexistentei paș
nice, relațiile cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială.

Țara noastră consideră că in viața 
internațională continuă să se mențină 
o situație de încordare deosebit de 
gravă ca urmare a intensificării 
cursei înarmărilor, în primul rînd 
a celor nucleare, a perfecționării ar
mamentelor și continuării experien
țelor nucleare, a acțiunilor de mili
tarizare a Cosmosului, a manifestă
rilor politicii imperialiste de forță și 
dictat, de amestec în treburile inter
ne ale altor state, a persistenței unor 
conflicte și focare de tensiune, ceea 
ce duce la creșterea puternică a 
pericolului izbucnirii unui nou război 
mondial care s-ar transforma inevi
tabil într-o catastrofă nucleară și in 
care ar pieri întreaga umanitate, ar 
dispărea înseși condițiile menținerii 
vieții pe planeta noastră.

De aceea — a precizat vorbitorul 
— România consideră că problema 
fundamentală a zilelor noastre o 
constituie oprirea cursei înarmări
lor, îndeosebi a înarmărilor nuclea
re, trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare și asigurarea păcii pe pla
neta noastră.

Poporul român a urmărit cu mult 
interes reuniunea la nivel înalt din
tre conducătorii U.R.S.S. și S.U.A., 
care a reprezentat un eveniment im
portant în aptuala situație interna
țională. și iși pune speranța in 
impulsionarea și obținerea de pro
grese in tratativele dintre cele două 
țări.

România socialistă salută inițiati
vele Uniunii Sovietice de încetare a 
experiențelor nucleare și sprijină 
întru totul programul deosebit de 
important propus de U.R.S.S. cu pri
vire la lichidarea întregului arsenal 
de arme nucleare pînă la sfîrșitul 
acestui secol. Popoarele lumii aș
teaptă ca S.U.A; și aliații lor din 
N.A.T.O. să adopte o atitudine 
realistă și să se treacă, pe baza pro
punerilor avansate de ambele părți, 
la adoptarea de măsuri concrete 
pentru lichidarea pericolului unui 
război nuclear și oprirea militariză
rii spațiului cosmic. Totodată, este 
necesar ca toate statele să se anga
jeze ferm în lupta pentru reducerea 
substanțială a efectivelor si cheltu
ielilor militare, a armamentelor cla
sice. pentru retragerea trupelor mi
litare străine, renunțarea Ia forță în 
relațiile internaționale și soluționarea 
tuturor problemelor litigioase numai 
pe calea tratativelor.

România acționează cu hotărîre 
pentru înfăptuirea securității și co
operării in EurODa și consideră că 
trebuie intensificate eforturile în 
vederea încheierii cu succes a con
ferinței de la Stockholm privind în
tărirea încrederii, securității si pen
tru dezarmare în Europa, a negocie
rilor de la Viena pentru reducerea 
trupelor și armamentelor în centrul 
continentului, precum si pentru ob
ținerea de rezultate pozitive la Con
ferința pentru dezarmare de la Ge
neva.

•România desfășoară o activitate 
susținută pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii, colabo
rării și bunei înțelegeri, fără arme 
nucleare și arma chimică. In acest 
cadru, vorbitorul a relevat inițiati
va de amplă semnificație internațio
nală. cuprinsă în „Declarația-Apel" a 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și președintelui Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, tovarășul Todor 
Jivkov. cu privire la realizarea în 
Balcani a unei zone fără arme chi
mice.

Partidul Comunist Român — a 
continuat vorbitorul — dezvoltă rela
ții de prietenie și solidaritate cu toa
te partidele comuniste si muncito
rești. militează consecvent pentru 
realizarea unei noi unități, bazată pe 
principiile egalității in drepturi, in
dependenței. respectului dreptului 
fiecărui partid de a-și stabili de sine 
stătător linia politică, strategia si 
tactica revoluționară. Promovăm, de 
asemenea, o largă 
partidele socialiste.
te. cu mișcările de eliberare națio
nală. cu toate partidele și forțele de
mocratice interesate în asigurarea 
unui climat de pace si securitate in
ternațională.

Sîntem convinși că. acționînd 
te, popoarele, forțele înaintate, 
gresiste și antiimperialiste de 
tutindeni pot asigura triumful .. . 
ticii de pace. " destindere si colabora
re între națiuni, instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

în încheiere, conducătorul dele
gației P.C.R. a adresat urări de 
succes deplin în desfășurarea lucră
rilor celui de-al XlII-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar și 
înfăptuirea hotărîrilor pe care le va 
adopta spre binele, 
prosperitatea poporului 
prieten.

colaborare cu 
social-democra-

uni- 
Dro- 
pre- 
poli-

în
progresul si 

bulgar

Pentru reducerea treptată și lichidarea 
definitivă a armamentului nuclear 

Un interviu al secretarului general al C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 4 (Agerpres). — In- 

tr-un interviu acordat revistei al
geriene „Revolution Africaine", 
Mihail Gorbaciov. secretar gener.nl 
al C.C. al P.C.U.S.. a relevat — rel'e- 
rindu-se la unele probleme interna
ționale actuale — că întîlnirea so- 
vieto-americană la nivel inalt de la 
Geneva a Întredeschis ușa spre o 
lume a speranței. Acțiunile S.U.A. 
după această intilnire. a arătat el. 
contravin însă înțelegerilor realizate. 
In S.U.A. se 
anti-Geneva". 
tăti destul de 
tării relațiilor

Am adresat __ ,_______ ___
apelul de' a ne întîlni fără întîrzie- 
re. în viitorul apropiat. într-una din 
capitalele europene, cu unicul scop 
de a examina de urgentă numai o 
singură problemă — cea privind în
cetarea experiențelor nucleare, a a- 
rătat Mihail Gorbaciov. Aceasta nu 
înlocuiește întîlnirea noastră din 
S.U.A. asupra căreia am convenit la 
Geneva.

întreaga lume, nu numai Uniunea 
Sovietică, ci toate popoarele, inclu
siv cel american, sînt îngriiorate de 
faptul că în această problemă car
dinală a războiului si păcii — care 
este cursa înarmărilor, reducerea 
înarmărilor nucleare — nu s-au în
registrat practic progrese, se subli
niază in interviu.

Conducerea sovietică apreciază că 
este necesar un mare efort pentru 
a scoate din impas negocierile pri
vind reducerea înarmărilor nuclea
re si. implicit, pentru a iniția un 
progres către telul cu care, după 
cît mi s-a părut, sîntem de acord 
si noi. sint de acord si americanii, și 
anume reducerea treptată a arma
mentului nuclear, astfel incit, intr-un 
anumit termen, acesta să fie complet 
distrus.

Considerăm că un prim nas în a- 
ceastă direcție l-ar putea constitui

intensifică ^sindromul 
ceea ce creează greu- 
mari în calea dezvol- 
bîlaterale.
președintelui Reagan

încetarea experiențelor nucleare si 
negocierile privind încheierea unui 
acord referitor la interzicerea lor in 
toate mediile.

Deși ca răspuns la noul meu apel 
adresat președintelui S.U.A. am au
zit imediat o declarație negativă, noi 
sperăm totuși că și președintele, și 
cercurile apropiate lui. Congresul vor 
mai reflecta asupra propunerii noas
tre — declară M. Gorbaciov.

In ceea ce privește vizita mea în 
S.U.A.. această chestiune rămîne atît 
în atenția părții sovietice, cit și in 
a celei americane. Apelăm, a ară
tat în încheiere secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., și la președinte, și 
la Guvernul S.U.A., și la Congres să 
dea dovadă de voință politică si să 
caute căile de normalizare a relații
lor sovieto-americane. de dezvoltare 
a acestora, de îmbunătățire a situa
ției internaționale în ansamblu.

M. Gorbaciov a arătat, totodată. în 
interviul său că una dintre conclu
ziile maiore care se desprind din lu
crările Congresului al XXVII-lea al 
P.C.U.S. este necesitatea ca în socie
tatea sovietică să se realizeze pro
grese rapide pe o bază calitativă 
nouă, principala modalitate de reali
zare a unui asemenea progres con- 
sțituind-o accelerarea dezvoltării so- 
cial-economice a tării. Uniunea So
vietică — a spus el — a trecut la 
reconstrucția economiei naționale pe 
baza celor mai noi realizări ale pro
gresului tehnico-știintific. creindu-se 
condiții favorabile pentru dezvolta
rea stiintei fundamentale si aplica
tive. U.R.S.S. acționează pentru a a- 
sigura un ritm accelerat construcții
lor de mașini, altor ramuri indus
triale de virf pentru îmbinarea ar
monioasă a avantaielor planificării 
centralizate cu lărgirea autonomiei si 
creșterea răspunderii întreprinderilor 
si centralelor de producție, concen
trarea procesului de conducere asu
pra creșterii eficientei si calității.

Manifestări cu prilejul aniversării eliberării Ungariei
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — A. 

Urzică transmite : Cu prilejul săr
bătoririi a. 41 de ani de la eliberarea 
Ungariei de sub . dominația fascistă, 
la 4 aprilie, la Arena tineretului 
„Petofi" din Budapesta a avut loc o 
adunare festivă a tinerilor din capi
tala R. P. Ungare.

După-amiază, mii de tineri au 
participat la spectacole culturale sus
ținute de numeroase formații ar
tistice.

In întreaga țară, ziua 
Ungariei de sub dominația 
fost omagiată prin adunări 
programe cultural-artistice.

Convorbiri chino-iugoslave
BEIJING 4 (Agerpres). — Hu 

Yaobang, secretar generai al C.C. al 
P.C. Chinez, și Deng Xiaoping, pre
ședintele Comisiei Centrale Consul
tative a P.C. Chinez, au avut vineri, 

,1a Beijing.
Radovan 
Prezidiului R.S.F. lugosiavia, 
efectuează o vizită oficială de prie
tenie în China — relatează agențiile 
China Nouă și Taniug.

Hu Yaobang și R. Vlaikovici au 
efectuat un schimb de păreri și in
formații asupra procesului de dez
voltare socială, politică și economică 
din țările lor, ca și a relațiilor lor cu

convorbiri separate cu 
Vlaikovici, președintele 

' ' ~ - ■ care

eliberării 
fascistă a 
festive și

țările vecine și a unor probleme ac
tuale ale vieții internaționale. O 
atenție specială a fost acordată rela
țiilor bilaterale de cooperare econo
mică, subliniindu-se că acestea au 
cunoscut o continuă creștere, îndeo
sebi in ultimii doi ani, dar că există 
incâ posibilități pentru lărgirea lor.

In convorbirea cu Deng Xiaoping, 
s-a subliniat că atit in problemele in
ternaționale, cît și în cele referitoa
re la mișcarea comunistă, cele două 
părți au numeroase elemente de a- 
preciere comune, precizează agenții
le citate.

In sprijinul creării unei zone denuclearizate 

în nordul Europei
Rezoluție adoptată de parlamentul danez

COPENHAGA 4 (Agerpres). — 
La 3 aprilie, parlamentul danez a 
adoptat cu majoritate de voturi re
zoluția propusa de Partidul Social- 
Democrat din Danemarca, document 
prin care guvernul de la Copen
haga este chemat să întreprindă 
măsuri concrete pentru crearea unei 
zone denuclearizate în nordul Eu-

ropei. Parlamentarii cer, de ase
menea, ca la apropiata reuniune a 
miniștrilor de externe din țările 
nordice guvernul să lanseze iniția
tiva creării unei Comisii intergu- 
vernamentale care să analizeze po
sibilitățile și să elaboreze propuneri 
concrete pentru instituirea unei 
asemenea zone in nordul continen
tului nostru.

Luări de poziție in legătură cu atentatul terorist împotriva 
avionului companiei T.W.A.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — In 
legătură cu atentatul terorist împo
triva avionului companiei T.W.A., 
soldat cu moartea a patru cetățeni 
americani, Casa Albă a difuzat o de
clarație în care — potrivit agenției 
Associated Press — președintele 
Reagan subliniază că Statele Unite 
vor coopera cu organele competente 
din Italia, Grecia și alte țări în ca
drul acțiunilor 
prejurărilor in 
ta tul.

ducătorul Marii Revoluții de la I 
Septembrie al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste, Moammer 
El Geddafi, a calificat explozia pro
dusă la bordul avionului american 
„Boeing 727“ drept un act.1 de tero
rism împotriva unui obiectiv civil.

vizînd elucidarea îm- 
care s-a produs aten-

TRIPOLI 4
interviu acordat agenției U.P.I., con-

(Agerpres). — Intr-un

BEIRUT 4 (Agerpres). — Un grup 
autointitulat „Celulele revoluționare 
arabe" și-a asumat, într-o declarație 
scrisă transmisă agențiilor interna
ționale de presă din Beirut, respon
sabilitatea pentru explozia produsă la 
bordul avionului american.

if

..Bulgaria privește viitorul din 
sala congresului" ; „Fericirea între
gului popor și a fiecărui cetățean 
— scopul suprem al partidului nos
tru". Sub asemenea sugestive titluri 
publică ziarele din țara socialistă 
vecină și prietenă amplele relatări 
și comentarii consacrate lucrărilor 
celui de-al XlII-lea Congres al 
P.C. Bulgar. Nu există relatare sau 
comentariu care să nu sublinieze 
coincidenta simbolică a deschiderii 
congresului exact în ziua cind se 
împlineau 30 de ani de la plenara 
Comitetului Central care a pus 
bazele a ceea ce bulgarii numesc 
.„Linia din aprilie". Și reamintind 
că aplicarea acestei linii a produs 
profunde schimbări în toate com
partimentele vieții politice, econo
mice și sociale a tării, ziarele 
țin să sublinieze că, prin hotă- 
ririle pe care este chemat să le 
adopte, forumul suprem al comu
niștilor bulgari va marca un mo
ment de egală însemnătate in ope
ra de construcție a societății socia
liste dezvoltate pe pămintul Bul
gariei. O asemenea apreciere de
curge din sarcina principală pe 
care congresul și-a asumat-o. și 
anume, aceea ca prin promovarea 
largă a revoluției tehnico-științifi
ce să se intensifice ritmurile și să 
se imprime un dinamism sporit 
dezvoltării economice, să se deschi
dă drumul afirmării< factorilor in
tensivi — și nu extensivi ca pină 
acum 
gure, 
viață tot mai ridicat.

Așa se explică și însuflețirea ce 
a caracterizat dezbaterea amplă.

— ai creșterii și să se asi- 
în acest fel. un nivel de

Opțiunile reînnoirii sub semnul progresului tehnico-științific
premergătoare congresului, pe mar
ginea proiectului Tezelor care defi
nesc strategia partidului în următo
rii 15 ani și mai ales în perioada 
actualului cincinal. 5 000 adunări 
deschise, 73 000 propuneri și suges
tii de îmbunătățire a proiectului de 
Teze, din care 4 000 publicate in 
presă și 7 000 trimise direct Comi
tetului Central : asemenea cifre 
vorbesc de la sine despre. dimen
siunile și caracterul rodnic al aces
tor dezbateri, care acum s-au 
transferat în marea sală a Palatu
lui popular al culturii.

„A înfăptui revoluția tehnico- 
științifică înseamnă a construi so
cietatea socialistă dezvoltată; a 
construi societatea socialistă dez
voltată înseamnă a Înfăptui revo
luția tehnico-științifică". Cuvinte
le rostite de tovarășul Todor 
Jivkov de la tribuna congresului 
pot fi socotite ca un adevărat 
moto sub semnul căruia s-au des
fășurat și se desfășoară în conti
nuare lucrările forumului comuniș
tilor bulgari. Iar dincolo de aspec
tele concrete aduse în discuție de 
fiecare vorbitor, in conformitate 
cu specificul activității sale, al lo
cului său de muncă, s-a desprins 
ca numitor comun necesitatea unei 
noi abordări, unei mutații calitati
ve în modul de a concepe rolul 
științei și tehnologiei în viața so
cietății. Numai printr-o asemenea 
mutație in gindire, s-a subliniat în 
dezbateri, prin depășirea unor

mentalități înguste, lipsite de ori
zont, se poate realiza acea reîn
noire a bazei tehnico-materiale a 
țării pe care o reclamă revoluția 
tehnico-științifică, se pot stabili 
prioritățile acestei operațiuni de 
reînnoire, se poate scurta drumul 
de la cercetare la introducerea in 
practică a rezultatelor acestei cer-
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cetări, se poate angaja un dialog 
mult mai direct și susținut între 
instituțiile de invățămint și unită
țile productive — ca tot atîtea di
recții principale de afirmare a noii 
strategii stabilite de partid. Stra
tegie care inplică, dc asemenea, 
îmbunătățirea metodelor și stilului 
de muncă la toate eșaloanele, sti
mularea inițiativei de jos, in strîn- 
să imbinare cu conducerea centra
lizată, întărirea noului mecanism 
economic și a sistemului autocon- 
ducerii.

O altă notă comună care se im
pune pentru oricine urmărește lu
crările congresului este spiritul 
critic și autocritic al intervențiilor, 
modul deschis în care sînt aborda
te problemele la nivelul diferitelor 
unități teritoriale sau de produc
ție. Raportarea realizărilor înregis
trate este insoțită de dezvăluirea

unor lipsuri și neajunsuri care ac
ționează, ca o frînă în calea dez
voltării pe măsura posibilităților 
existente. In același timp, fiecare 
din aceste intervenții a fost înso
țită de propuneri concrete de re
mediere, de indicare a căilor con
siderate ca fiind cele mai potrivite 
pentru depășirea unor asemenea 
dificultăți și neajunsuri.

Pe de altă parte, frapează com
petenta și siguranța cu care în sala 
congresului, ca și în afara sa, se 
vorbește, în aceste zile, de cele trei 
direcții principale ale progresului 
tehnico-știintific, așa cum sint ele 
definite in documentele aflate pe 
ordinea de zi: tehnologia electro
nică. biotehnologia și tehnologia 
producerii și utilizării de noi ma
teriale. Un ziar din Sofia a inițiat 
o anchetă cu tema „Ce schimbări 
considerați că vor avea loc?“. Iar 
răspunsurile reflectau aceeași stă- 
pinire a datelor și problemelor care 
se ridică în fața societății bulgare 
în etapa actuală, împreună cu în
crederea că numai orinduirea so
cialistă dispune de cele mai mari 
posibilități pentru a pune rezulta
tele revoluției științifice si tehnice 
în slujba progresului general al so
cietății.

Trăsături care se regăsesc în a- 
bordarea nu numai a problematicii 
interne, ci si a celei externe, în 
acest sens, luînd ca punct de ple
care tot dezvoltarea accelerată a 
revoluției tehnico-științifice. care.

deschizînd largi perspective . de 
progres, a dus. în același timp, la 
pericolul real Si uriaș al unei ca
tastrofe nucleare, raportul de acti
vitate a Comitetului Central pune 
în lumină necesitatea ce se ridică 
în fața țărilor și popoarelor de a 
se deprinde să gindească și să ac
ționeze la scară planetară, de a se 
ridica deasupra intereselor îngus
te și a pune pe primul plan inte
resele Întregii omeniri, de a în
văța arta delicată de a trăi împre
ună. în colaborare și bună înțele
gere. Plasînd. în ultimă instanță, 
contextul intern și internațional 
actual sub semnul impactului, al 
mutațiilor produse de cuceririle 
științei și tehnicii in viața tării și 
a lumii în ansamblu, forumul 
muniștilor bulgari 
acel sentiment de 
priit socialismului, 
crederii în om. în 
de a nu se lăsa stăpinit de aceste 
cuceriri, ci de a le stăpîni, spre bi
nele si propășirea întregii socie
tăți.

Dîndu-se expresie sentimentelor 
de solidaritate față de P.C. Bulgar, 
în cadrul congresului au fost aduse 
mesaje de salut din partea parti
delor de peste hotare.

Cu profund interes a fost ascul
tat mesajul de salut al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, rostit de tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

AGENȚIILE DE PRESA , 
pe scurt 
fa»

co
de gaia, astfel, 
optimism pro- 
orînduirea in
capacitatea sa

LA MOSCOVA a avut loc șe
dința Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S. care a dezbătut, printre 
altele, problemă perfecționării ac
tivității în domeniul invențiilor 
și raționalizărilor. Cu acest prilej 
s-a subliniat importanța punerii la 
punct a unui mecanism eficient 
pentru aplicarea rezultatelor des
coperirilor științifice și invenții
lor, creării unui sistem de selecta
re a noutăților cu o influență de
terminantă asupra accelerării pro
gresului tehnico-științific, perfec
ționării metodelor de planificare a 
acelor lucrări pare asigură folosi
rea cit mai rapidă a noutăților 
respective.

SERI CULTURALE ROMA
NEȘTI. In aula de festivități a Li
ceului „De Steiger", din localitatea 
Stadskanaal, și în Friesland (Olan
da) au avut loc seri culturale ro
mânești organizate de fundația 
olandeză „Perinița". Au fost pre
zentate filme și diapozitive despre 
România, cărți și fotografii ilus- 
trind viața și realizările poporului 
român, cultura și tradițiile sale. 
Manifestările, care au reunit un 
numeros public, cadre didactice și 
elevi, s-au bucurat de un frumos 
succes.

Romulus CAPLESCU

PRIMIRE. Secretarul general al 
| C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 

l-a primit, vineri, la Kremlin, pe 
Dante Fascell, președintele Comite- 

| tului pentru afaceri externe al Ca- 
| merei Reprezentanților a Congre

sului S.U.A., precum și pe congres- 
| mânui republican William Brum- 
| field. S-a procedat la un amplu 

schimb de păreri asupra tuturor 
I aspectelor relațiilor sovieto-ameri

cane. S-a exprimat dorința recipro
că de a intensifica contactele bila- 

Iterale in diverse domenii, subliniin
du-se necesitatea continuării dia
logului la nivel înalt. început la 

j Geneva.

NOUL MINISTRU FRANCEZ DE 
EXTERNE, Jean-Bernard Raimond, 
a efectuat, joi, o vizită dficială la 
Bonn, unde a avut convorbiri eu 
omologul său vest-german. Hans- 
Dietrich Genscher. Interlocutorii au 
examinat cu prioritate stadiul re
lațiilor Est-Vest si probleme privind 
Piața comună. De asemenea, in 
centrul convorbirilor s-a aflat pre
gătire;! unei întîlniri intre noul 
prim-ministru al Franței, Jacques 
Chirac, și cancelarul R.F.G., Helmut 
Kohl.

NUMIRE. Consiliul guvernatori
lor Băncii Internaționale pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D. 
— Banca Mondială) l-a ales in 
funcția de președinte al acestui or
ganism pe Barber Conable (S.U.A.). 
El îi va succeda lui Alden Clausen, 
al cărui mandat expiră la 30 iunie.
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